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Excel·lentíssim Sr. President
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics
Senyores i Senyors

L’ingrés d’un nou acadèmic en aquesta corporació és un acte solemne 
i protocol·lari. La Junta de Govern m’ha encomanat fer la presentació 
de la nova acadèmica corresponent Francesca Niubó i Prats, encàrrec 
que acompleixo amb molt de gust per la circumstància de ser un dels 
tres acadèmics signants de la proposta d’admissió, per la bona amistat 
que ens uneix i per haver treballat junts en la mateixa empresa farma-
cèutica durant més de vint-i-cinc anys.

La Sra. Cesca Niubó va estudiar batxillerat a Badalona i Barcelona. 
Va estudiar a la Universitat de Barcelona. Es va llicenciar en Cièn-
cies Biològiques l’any 1972 i en Farmàcia l’any 1978. Té el títol 
d’especialista en Anàlisi i Control de Medicaments (2002) i un màster 
en Farmàcia Assistencial (2011). 

La Cesca Niubó sempre ha exercit de biòloga i farmacèutica indus-
trial. Es va incorporar als Laboratoris Almirall l’any 1973 com a tèc-
nic del Departament de Control Biològic. Al cap de dos anys, és a dir, 
el 1975, es va incorporar als laboratoris Cusí com a cap del Depar-
tament de Control Biològic. Jo vaig arribar als Laboratoris Cusí del 
Masnou uns anys més tard, el 1979, com a responsable general de 
Control de Qualitat. Haig de dir que la meva experiència professional 
i els meus coneixements, fins aleshores, eren principalment de quími-
ca i fisicoquímica, mentre que la biologia i la microbiologia quedaven 
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lluny de les meves inquietuds professionals i educatives. Jo coneixia 
la teoria, evidentment, però no havia treballat en cap laboratori bio-
lògic més enllà de les pràctiques a la Facultat de Farmàcia. Comento 
tot això perquè, quan vaig arribar als laboratoris del Masnou, la meva 
principal preocupació era saber si tindria un laboratori biològic pre-
parat per a efectuar amb garanties tots els controls de qualitat de tipus 
microbiològic o biològic establerts. 

Doncs bé, us explico el que vaig trobar: el Departament de Control 
Biològic era ni més ni menys que el centre de les activitats d’una 
sola persona, la Cesca Niubó, actuant com a tècnic i cap únic i de-
terminant. Amb l’ajuda de tres o quatre laborants sense estudis, ja 
que eren persones que venien de la fàbrica i s’havien format interna-
ment, portava a terme una quantitat de treballs impressionants: con-
trols d’esterilitat, de graus de contaminació, d’aigües, valoracions mi-
crobiològiques d’antibiòtics, monitorització de les sales asèptiques, 
control de pirògens en conills, control de substàncies vasopressores 
en gats, tests de toxicitat normal en rates o ratolins, etc. A partir de 
l’herència del seu predecessor en el càrrec al laboratori de microbio-
logia i d’alguna ajuda dels tècnics del Departament de Farmacologia 
quan no feien tasques d’I+D, la Cesca Niubó se les va empescar per 
a organitzar amb la màxima eficiència tota la bateria de controls bio-
lògics i microbiològics requerits en el control de matèries primeres, 
producte acabat, aigua i instal·lacions. A més a més, ajudava en I+D 
en les tasques d’esbrinar l’ activitat de nous antibiòtics en formula-
cions amb cefalosporines i talampicil·lina, i era una usuària experta en 
informàtica quan tot el món dels ordinadors encara estava a les bece-
roles. Per resumir, em vaig trobar amb una persona amb una dedicació 
i una empenta extraordinàries dirigint un departament petit i molt ben 
valorat dins el conjunt de l’empresa.

Els anys vuitanta varen representar per a Espanya la consolidació de 
les Good Manufacturing Practices (GMPs), o Normes de Correcta 
Fabricació (NCF), i el començament de noves activitats com la Ga-
rantia de Qualitat i les Validacions. L’Associació Espanyola de Far-
macèutics de la Indústria (AEFI) va jugar un paper rellevant. Dins 
les comissions de l’AEFI catalana, la de Control Biològic, amb la 
Cesca Niubó com una de les principals capdavanteres, va ser de les 
més actives; va publicar monografies sobre validacions microbiolò-
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giques i va intervenir en nombroses reunions científiques i simposis. 
Aquests avenços també es varen reflectir en millores importants al 
Departament de Control Biològic dels Laboratoris Cusí, que, amb la 
Cesca Niubó sempre al davant, va fer millores substancials en recur-
sos humans, instrumentació i instal·lacions. En aquells moments, els 
Laboratoris Cusí, estaven en una fase d’expansió tant al mercat na-
cional com a l’internacional, i s’havia llançat amb èxit una nova línia 
de productes cosmètics.

L’arribada de la multinacional Alcon l’any 1995 com a conseqüència 
de la venda dels Laboratoris Cusí, va representar, per a la Cesca Niu-
bó, un repte tecnològic. En poc temps es varen haver d’implementar 
els estàndards de qualitat de la multinacional, molt més exigents, es-
pecialment en tot el que feia referència als controls i validacions de 
productes oftàlmics (col·liris i pomades), fabricats per envasat asèp-
tic. I també un repte d’adaptació al canvis, ja que va ser requerida per 
efectuar, en primer lloc, tasques de control de procés i, posteriorment, 
del 1998 al 2009, tasques de garantia de qualitat, com auditories i 
investigació de desviacions, com a cap del Departament de Sistemes 
de Garantia de Qualitat. Per a ella, igual que per a molts companys, 
els últims anys de feina no van ser fàcils, i la seva professionalitat i la 
seva visió positiva i pragmàtica la van ajudar a superar amb nota els 
nous reptes professionals.

Finalment, l’any 2009 es va jubilar. Quan li vaig demanar si volia 
col·laborar amb el Museu Cusí de Farmàcia, va acceptar encantada. 
És així com, des de l’any 2010, ens ajuda de manera totalment des-
interessada a fitxar, ordenar, catalogar i restaurar les col·leccions del 
museu, a més de publicar en revistes d’història de la farmàcia.

Durant la seva vida professional, ha publicat catorze articles, ha pre-
sentat setze comunicacions o conferències i ha assistit a 43 cursos i 
congressos professionals. Durant l’any 1994, va ser membre del Co-
mité Asesor de Cosmetología del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
És sòcia d’AEFI, de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia i 
de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técni-
cas. Ha estat professora del títol d’especialista en Farmàcia Galènica 
i Industrial fins a la seva desaparició. Actualment està treballant en 
la seva tesi doctoral sobre història de la farmàcia sota la direcció del 
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Dr. Raúl Rodríguez Nozal, de la universitat d’Alcalá de Henares. I 
encara té temps per a activitats associatives diverses a Badalona, la 
seva ciutat natal (Associació de Puntaires), i per col·laborar amb el 
Museu de Badalona. La Cesca Niubó sempre ha manifestat una gran 
estimació per la seva família, les seves germanes, cunyats, nebots i 
nebodes, residents majoritàriament a Badalona. Avui, molts d’ells 
són aquí, acompanyant-la en aquest acte, i els vull agrair la seva 
presència. 

Aquest repàs biogràfic ens permet endevinar alguns trets de la perso-
nalitat i el caràcter de la Cesca Niubó: és una persona dinàmica, molt 
treballadora i amb una gran capacitat de dur els coneixements teòrics 
a la pràctica; domina més els conceptes de ciència aplicada que no 
pas els de ciència pura; per aconseguir els seus objectius demostra 
decisió, empenta i obstinació; és optimista i poques vegades perd la 
seva presència d’ànim. Té una bona capacitat de relació i valora molt 
la amistat de les persones, qualitats remarcables quan ets un cap amb 
poder de decisió, encara que, quan convé, també pot ser dura i inflexi-
ble. Li agrada viatjar, el teatre i el contacte amb les persones més que 
la introspecció i la lectura. La Cesca Niubó, a més a més, pot aportar 
a la nostra Acadèmia els valors propis dels tècnics de laboratori amb 
una llarga trajectòria professional, com poden ser la meticulositat, la 
concentració, la capacitat de treballar en equip, el compromís ètic i 
l’autoexigència individual. Crec que la seva incorporació serà molt 
positiva per la RAFC.

Per acabar la meva intervenció, demano a l’Excel·lentíssim Sr. Presi-
dent que, un cop llegit el discurs reglamentari, li atorgui la medalla i 
li lliuri el diploma d’acadèmica corresponent.
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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics
Distingides autoritats acadèmiques i professionals
Estimats familiars, companys i amics
Senyores i Senyors

Ha arribat el moment de llegir el meu discurs d’ingrés com a acadè-
mica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
És un gran honor per a mi ser aquí i vull mostrar el meu agraïment als 
tres membres d’aquesta Acadèmia, Excel·lentíssims Dr. Martí Pujol 
i Forn, Dra. Rosaura Farré i Dr. Josep Boatella, que em van donar el 
seu suport proposant la meva candidatura.

La meva carrera professional s’ha desenvolupat sempre en l’àmbit 
de la indústria farmacèutica, motiu pel qual puc considerar la meva 
elecció com un reconeixement al treball dels farmacèutics d’indústria 
per posar a l’abast dels pacients uns medicaments amb garanties de 
qualitat i seguretat màximes.

En la meva vida professional hi ha moltes persones a qui haig d’agrair 
haver arribat fins aquí. En primer lloc, als meus mestres d’escola i 
professors de les facultats de Ciències Biològiques i de Farmàcia, 
que em van donar els coneixements necessaris per començar la meva 
carrera. En segon lloc, als mestres que vaig tenir al costat als inicis 
de la meva vida laboral; recordo principalment la Dra. Carmen No-
gueira i el Sr. Jauregui, dels Laboratoris Almirall. També vull agrair 
la confiança que va posar en mi el Sr. Rafael Beaus Codes quan em 
va contractar per treballar als Laboratoris Cusí. A tots els companys 
i companyes d’aquesta empresa amb qui he tingut el plaer de com-
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partir, durant 34 anys, hores tan agradables i fructíferes fent la feina 
que ens havia estat encomanada. Als companys del Museu Cusí de 
Farmàcia, el Dr. Martí Pujol i la Dra. Maria Rosa Buhigas, per la pa-
ciència i dedicació que posen en aquesta tasca i gràcies als quals estic 
aprenent moltes coses interessants sobre museística i història de la 
farmàcia. Als companys de l’Associació Espanyola de Farmacèutics 
de la Indústria (AEFI), per totes les hores de discussions i treballs, 
amb els quals vàrem aprendre molt en èpoques difícils i sense inter-
net. D’aquells anys queden amistats que encara perduren. A la meva 
família, als meus pares, ja traspassats, pels seu amor i dedicació, i 
perquè en temps difícils van prioritzar l’educació de les seves filles. A 
la meves germanes, la Maria i la Montse, ja traspassades, la Blandina, 
la Fina i en Jaume, a les meves nebodes i nebots. També vull donar les 
gràcies a tots als qui heu vingut aquí a acompanyar-me en aquest acte.

El tema que he triat per al meu discurs d’ingrés és l’evolució dels 
departaments de control biològic des que es varen crear fins als nos-
tres dies.
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1. Introducció

Els primers laboratoris farmacèutics que van començar a fabricar me-
dicaments de manera industrial disposaven d’un departament de con-
trol únic, sense diferenciar la part química de la biològica. En aquest 
departament es feien algunes proves microbiològiques incipients, 
principalment en les indústries que fabricaven sèrums i vacunes i les 
que es dedicaven a l’elaboració d’injectables.

A mitjan anys seixanta, la major part d’indústries van dividir el depar-
tament de control en control químic i control biològic. Des d’aleshores 
i fins a l’època actual, aquest departament ha seguit un llarg camí.

Aquest discurs explica l’evolució del departament de control biològic 
i de la seva activitat al llarg dels últims cinquanta anys en relació als 
recursos necessaris per al funcionament: locals i instal·lacions, pro-
cediments de treball, instrumentació, normes legislatives, reactius i 
materials (medis de cultiu, plaques de Petri, etc.), tècnics i analistes i 
la seva formació.

Els grans canvis que van significar l’arribada de les Normes de Co-
rrecta Fabricació (NCF), o Good Manufacturing Practices (GMP), i el 
mateix progrés de la indústria han fet augmentar la importància de les 
atribucions del laboratori de control biològic, que ha passat de ser un 
element bàsic del control de qualitat a ser un element imprescindible 
de la garantia de qualitat.

2. Antecedents històrics

2.1. Els microorganismes

Una de les raons de ser d’un departament de control biològic és la de-
tecció de microorganismes i per poder-los observar, cal un microsco-
pi. Jansen va ser el primer a descriure un microscopi compost, cap al 
1595. El va construir muntant dues lents sobre un tub, però va ser An-
toni van Leeuwenhoek (1632-1723), un comerciant holandès, mestre 
en el tall de lents, qui va fer microscopis capaços de formar imatges 
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clares amb augments que oscil·laven entre 50 i unes 300 vegades. 
Amb les seves observacions a través de les lents va poder veure el 
món microbià i descriure els tipus de microorganismes unicelulars 
principals: protozoos, algues, llevats i bacteris.

Cap al 1860-1864, Louis Pasteur, considerat el pare de la microbiolo-
gia, va demostrar la teoria dels gèrmens com a causants de fermenta-
cions i malalties infeccioses, i va inventar la pasteurització per elimi-
nar bacteris i floridures.

2.2. Primeres preparacions d’injectables artesanals

Una de les causants del desenvolupament del control biològic va ser 
la descoberta de la primera forma farmacèutica, que calia que fos es-
tèril, inicialment anomenada “injectable hipodèrmic”.
 
El concepte d’injecció era conegut des de Galè, que va descriure mèto-
des d’injecció utilitzant aigües destil·lades de vegetals. A la Palestra 
farmacèutica hi ha una definició d’injecció, o xeringada, paraula que 
prové del verb “iniectare”. Significa dipositar, dins d’una incisió o 
cavitat, un preparat elaborat normalment amb aigües destil·lades de 
plantes. És interessant recordar que, quan encara no s’havia descobert 
la manera d’introduir el medicament sota la pell amb una agulla fora-
dada o agulla hipodèrmica, el que s’entenia per injecció equivaldria al 
que actualment coneixem com irrigació o rentat.

A l’època del barroc, a final del segle XVII, es varen practicar les 
primeres transfusions de sang i injeccions endovenoses, però van ser 
abandonades per problemes tècnics irresolubles a l’època.

A mitjan segle XIX, l’irlandès Frances Rynd (1844) va construir 
un tub molt prim i foradat que anava bé per administrar líquids, i 
l’escocès Alexander Wood (1853), a causa que la seva esposa esta-
va malalta i tenia molts dolors, va modificar el tub de Rynd tallant 
l’extrem de biaix, de manera que li va quedar una agulla foradada 
amb la punta obliqua amb la qual podia administrar-li morfina direc-
tament dins del cos. D’altra banda, el metge francès Charles Gabriel 
Pravaz, al mateix temps i independentment de Wood, va dissenyar 
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una xeringa (1851), precursora de les actuals. Wood, amb la idea de 
Pravaz, va fer servir una xeringa de vidre que li permetia mesurar la 
dosi. El francès Limousin va dissenyar unes ampolles de vidre per 
contenir medicaments que podien tancar-se a la flama.

Es tenia doncs la nova forma farmacèutica, els injectables hipodèr-
mics, que permetien introduir el medicament dins del cos, per sota de 
la pell o a les venes; en conseqüència, també es va crear una nova via 
d’administració, la via parenteral. 

Ben aviat van adonar-se que, si es volia introduir un medicament di-
rectament a dins del cos, s’havia de preparar en unes condicions espe-
cials per garantir que el producte estigués lliure de microorganismes, 
esterilitzant si calia tot l’utillatge que es fes servir per a l’elaboració. 

A Espanya es va començar a utilitzar l’administració per via hipodèr-
mica cap al 1874. Gómez de la Mata ens resumeix en un paràgraf els 
avantatges i inconvenients d’aquesta nova forma farmacèutica: “El 
método hipodérmico vino a satisfacer una necesidad, a llenar un va-
cío que existía en la terapéutica y gracias a él se pueden administrar 
muchas sustancias con seguridad y rapidez... El líquido que se em-
plee en las inyecciones debe cumplir ciertas condiciones, como es el 
estar disuelto en agua destilada. Todas las soluciones acuosas se con-
servan mal y son susceptibles de alterarse en más o menos tiempo, 
y de cubrirse de nubecillas, que son los gérmenes fito-parasitarios. 
Con preparar recientemente las soluciones o hervirlas y filtrarlas an-
tes de hacer uso de ellas, queda arreglado el inconveniente que he-
mos apuntado... Las soluciones deben pues prepararse con el mayor 
esmero, si es posible se deben hervir, y si no se pueden hervir porque 
se alteran con el calor, deben prepararse con mortero y después fil-
trarlas con papel lacado”. 

2.3. Preparació semiartesanal dels injectables i inici de la 
fabricació industrial

Al final del segle XIX i principi del XX els avenços científics i la 
revolució industrial van permetre aplicar els nous coneixements de la 
física, la química i la biología a la farmàcia i la medicina, de manera 
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que la salut i la qualitat de vida de la població van millorar especta-
cularment. Els apotecaris van començar a produir els medicaments 
de més consum a les seves rebotigues, en quantitats més grans, i així 
van passar de la producció artesanal a la semiindustrial. Continua-
ven preparant els medicaments “según arte”. Els macips de farmàcia 
es convertiren en operaris de fabricació, i amb el temps adquiriren 
una experiencia tal que fabricaven ells, feien les modificacions que 
calguessin perquè el producte els sortís bé i teníen els seus secrets 
d’elaboració. Ningú no sabia ben bé el que feien, però el producte 
final que obtenien era acceptable, almenys en aparença.
 
Al nostre país, aquesta era la situació predominant, i encara hi havia 
molt poques instal·lacions industrials on es preparessin medicaments. 
La major part provenien de firmes alemanyes o suïsses fabricants de 
colorants. De mica en mica i a mesura que s’imposava la revolució in-
dustrial, els farmacèutics i també alguns adroguers van iniciar la seva 
expansió i van fer el salt de la rebotiga a la indústria. Van començar a 
construir fàbriques laboratoris on s’efectuava la producció de manera 
industrial. Per a aquests primers emprenedors, el llançament i el regis-
tre de noves especialitats no era gaire complicat. 

En aquestes primeres instal·lacions industrials es preparaven els in-
jectables a les mateixes sales on es preparaven altres medicaments. 
Com a contenidor per dispensar-los es feien servir ampolletes de vi-
dre que es podien soldar, i així quedaven hermètiques. Les ampolles 
preparades s’havien d’esterilitzar per matar els microbis i poder-les 
injectar.

2.4. El problema dels diluents. Aigua per a injectables i altres 
diluents

El vehicle d’elecció dels injectables era l’aigua destil·lada. Des de les 
primeres farmacopees del final del segle XVII i principi del XVIII, 
l’aigua, considerada un producte de la naturalesa, s’utilitzava tant per 
a destil·lats de simples com de compostos. En un començament, per 
a les preparacions, disposaven d’aigua de riu, de font o de sortidor, 
aigua bullida o aigua bullint depenent del preparat, fins i tot n’hi havia 
alguns que necessitaven aigua de la rosada de maig. Les fòrmules ma-
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gistrals es preparaven en les millors condicions de què podia disposar 
el farmacèutic a la seva botiga. Ara bé, els injectables requerien una 
aigua de més qualitat per a la seva preparació: havia de ser destil·lada.

Es van provar altres excipients com oli, vaselina, alcohol o èter, però 
es va arribar a la conclusió que el millor diluent, sempre que fos pos-
sible, era l’aigua destil·lada. Ara bé, hi havia un problema, l’aigua 
obtinguda després de la destil·lació era dificil de conservar perquè es 
contaminava ràpidament. Les ampolles o els flascons on es recollia 
l’aigua destil·lada, s’havien d’esterilitzar prèviament per poder-la ob-
tenir en condicions estèrils. Per a aquesta operació, s’agafava el flascó 
buit, es tapava amb cotó o buata i es posava a esterilitzar en estufa 
d’aire sec, que s’engegava i es parava quan el cotó començava a to-
rrar-se (aproximadament a 110 ºC). Era una manera fàcil d’identificar 
el final d’una esterilització. La primera tècnica emprada per esterilit-
zar va ser la de calor seca.

2.5. El problema de l’esterilització i de l’emplenament asèptic. 
Primeres tècniques d’esterilització

Ja sabem que l’esterilització té com a objectiu destruir els microor-
ganismes i les seves formes de resistència, els quals contaminen les 
preparacions farmacèutiques. Així mateix, també cal destruir-los dels 
recipients que les contenen i dels instruments que serveixen per a la 
preparació.

Al segle XVII, Denis Papin (1647-1714), intentant dissenyar una 
bomba hidràulica, va inventar l’olla a pressió amb válvula de segure-
tat. El que volia demostrar era que la presió en un recipient hermètic 
feia pujar el punt d’ebullició de l’aigua i, d’aquesta manera, la cocció 
dels aliments i la digestió dels ossos es feia en pocs minuts. Aquesta 
màquina es considera la precursora de l’autoclau a pressió de vapor, 
utilitzat àmpliament per a esterilitzar productes i materials per calor 
humit. És una tècnica d’esterilització que es pot aplicar a productes 
que resisteixen la calor, materials d’envàs, utillatge i producte acabat 
en ampolles d’injectables soldades a la flama.

Una altra manera d’esterilitzar va ser desenvolupada per John Tyndall 
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(1877); la tècnica es basa a aplicar escalfaments intermitents per sota 
de 100ºC. Consisteix a sotmetre el producte a esterilitzar a una tempe-
ratura determinada, per exemple a uns 70 ºC, durant una hora. Passat 
aquest temps, es treu de l’esterilitzador i es deixa a una temperatura 
òptima per al creixement de bacteris, entre 30 i 35 ºC. Aquesta ope-
ració es repeteix dues vegades més, en intervals de 24 hores. Quan el 
producte és a l’esterilitzador, moren les formes vegetatives i queden 
les formes de resistència; en els intervals en què es troba a temperatu-
ra ambient, les formes de resistència passen a vegetatives, de manera 
que a la següent escalfada també moriran. Aquesta tècnica es coneix 
per esterilització fraccionada o tyndal·lització.

D’altra banda, Charles Chamberland, col·laborador de Pasteur, el 
1884 va dissenyar un filtre porós de porcellana que retenia els bacte-
ris causants de la febre tifoidea i que posteriorment es va anar utilit-
zant per a eliminar bacteris de diverses solucions i també de l’aigua. 
Els filtres de Chamberland són els precursors dels filtres esterilitzants 
actuals. Tots aquells productes que no es poden sotmetre a l’acció 
de la calor i es poden filtrar, antigament es passaven a través de bu-
gies o filtres de porcellana o d’asbest; actualment es fa a través de 
filtres de membrana de composicions diverses, i el líquid que s’obté 
s’introdueix amb moltes precaucions a les ampolletes pel mètode que 
es coneix com emplenament asèptic, que vol dir que, un cop dipositat 
el producte dins del contenidor, no se’l sotmetrà a cap mena de trac-
tament esterilitzant posterior. 

Omplir asèpticament un envàs amb un producte és l’operació més 
arriscada que hi ha a la indústria farmacèutica; per això, al princi-
pi de fer servir aquesta tècnica, un cop omplertes les ampolles, es 
deixaven tres o quatre dies en una estufa de cultius perquè, si hi havia 
algun microbi viu present, es pogués desenvolupar i es manifestés 
amb una alteració visible en l’aspecte del líquid, com una terbolesa 
o filets. Només es posaven a la venda aquelles ampolletes en què no 
s’observava cap alteració. 

2.6. El problema dels pirògens

Quan la via parenteral (intramuscular o endovenosa) s’havia conver-
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tit en habitual per administrar un gran nombre de medicaments, es 
van descriure molts casos de l’anomenada “febre per injecció”, també 
dita “febre de les proteïnes”, “febre de Salvarsan”, “febre de la sal” o 
“febre clorurada”. Aquest era un problema que s’havia d’investigar.

S’ha dit anteriorment que l’aigua destil·lada era la més adequada 
per a utilitzar com a excipient d’un injectable hipodèrmic, però les 
solucions intravenoses de sèrum artificial (aigua amb sal) i fins i tot, 
en nens, les subcutànies, determinaven freqüentment una reacció 
tèrmica d’una pujada d’1 o 2 °C. Es produïa fins i tot després de la 
injecció de petites quantitats i, generalment, s’atribuïa al clorur sòdic, 
encara que estigués a una concentració isotònica. Wechselmann, el 
1911, va destacar que la reacció febril no es devia al clorur sòdic sinó 
a impureses de l’aigua destil·lada i, més concretament, a les matèries 
orgàniques procedents de la destrucció per calor d’una flora i d’una 
fauna que es desenvolupava en l’aigua destil·lada emmagatzemada en 
farmàcies. El mateix científic va indicar que calia utilitzar l’aigua el 
mateix dia que s’obtenia, i que s’havia d’esterilitzar immediatament 
abans d’usar, ja que els gèrmens podien introduir-se per la pols de 
l’aire o per l’aigua utilitzada en la neteja dels recipients. En conse-
qüència, calia recollir l’aigua destil·lada en recipients ben nets i es-
terilitzats, o almenys rentats amb aigua bullent, esbandits amb cura i 
tapats amb buata o cotó, que actuaria de filtre i impediria l’entrada de 
pols o brutícia.
 
Els pirògens són substàncies que provoquen febre o pirèxia. El nom 
“pirogen” va ser encunyat per Burdon-Sanderson el 1876 per a definir 
els productes que estaven lliures de microbis perquè s’havien esteri-
litzat però que, en ser injectats, produïen febre.

Els científics anaven treballant i investigant, però a la indústria encara 
no li havien arribat normatives sobre la qualitat que havien de tenir 
els medicaments. Les poques proves que s’han trobat dels controls 
d’injectables durant la primera meitat del segle XX eren d’aspecte o 
de pH; segons els problemes que podien donar els preparats finals, es 
portaven a terme determinats controls interns dirigits principalment a 
no tenir cap contratemps quan el producte ja fos al mercat.
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2.7. Primers requisits de les farmacopees per a injectables i 
oftàlmics (1932-1965)

Les farmacopees són normes de caràcter obligatori a cada estat que 
recullen la forma de preparar i controlar els medicaments. A mesura 
que la ciència farmacèutica ha anat avançant, s’han incrementat les 
mesures de control i seguretat, de manera que avui dia la major part 
del contingut es refereix als estàndards de qualitat, identitat, puresa i 
activitat de les substàncies medicamentoses d’ús més comú. 

En relació als preparats injectables, la primera vegada que es va pu-
blicar la manera de fer l’assaig d’esterilitat va ser a la farmacopea 
britànica l’any 1932, i als Estats Units es va fer l’any 1936. Es re-
queria aquest assaig per a l’aigua amb què s’havien de fabricar els 
medicaments injectables. 

El 1942, la Farmacopea dels Estats Units va exigir per primera ve-
gada l’assaig de pirògens a l’aigua per a injectables. A Europa, ho va 
publicar la Bristish Pharmacopoeia el 1948.

No tenim proves del que es feia, de manera general, als laboratoris 
espanyols en aquesta època, però considerant el prestigi de la BP i de 
la USP, podem imaginar que s’aplicaven aquest estàndars encara des-
coneguts per la farmacopea espanyola. L’any 1954 es va publicar la 
novena edició de Farmacopea Espanyola, on hi ha un apartat que des-
criu els requisits que es demanen pels sèrums, gairebé tots obtinguts 
de la coagulació de la sang de diferents espècies animals i, en alguns 
casos, d’humans. En un altre apartat, descriu les injeccions, solucions 
o suspensions estèrils de medicaments en aigua, oli o un altre vehicle 
destinades a ser administrades parenteralment.

Els sèrums han de complir amb les normes d’esterilitat, innocuïtat 
(atoxicitat), pirògens, activitat, valoració i matèries sòlides.

Els injectables, en general, han de ser estèrils i s’han d’esterilitzar 
dins de la mateixa jornada de treball un cop acabats d’omplir. Les 
solucions han de ser límpides, s’ha de comprovar que no tinguin par-
tícules en suspensió i l’assaig de pirògens ha de donar negatiu.
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En la mateixa farmacopea de 1954, hi ha un capítol (Tercera part) 
en què es descriuen assajos i valoracions biològiques especials que 
s’estableixen per a les especialitats farmacèutiques. L’apartat inclou, 
entre altres indicacions, el que s’ha de fer amb els antibiòtics presents 
en aquella època (cloramfenicol, clorotetraciclina, dihidroestreptomi-
cina, estreptomicina i penicil·lina, que havia estat descoberta el 1928). 

Les proves que demana per a cada un dels antibiòtics es reumeixen a 
la taula I.

Antibiòtic/assaig Valoració 
biològica

Toxicitat 
anormal

Substàncies 
pirògenes Esterilitat Activitat 

histamínica

Cloramfenicol Difusió en agar

Clortetraciclina Difusió en agar Absència 
(ratolí)

Absència 
(conill) Estèril Absència 

(cobai)

Dihidrostrep-
tomicina i 

esptreptomicina
Difusió en agar Absència 

(ratolí)
Absència 
(conill) Estèril Absència 

(cobai)

Penicil·lina Difusió en agar Absència 
(ratolí)

Absència 
(conill)

Estèril. 
Inactivant 

de 
l’antibiòtic 
en el medi 
de cultiu

Absència 
(cobai)

TAULA I- Requisits de la Farmacopea Espanyola, 9a edició (1954), per als antibiòtics.

Amb aquests requisits, els laboratoris que tenien productes als quals 
s’havien de fer proves biològiques o microbiològiques, van haver de 
començar a implementar-les. A la majoria de laboratoris industrials, 
si hi havia laboratori d’anàlisis, l’ocupava una sola persona que es 
dedicava al control, normalment químic, i que també hauria de fer o 
aprendre a fer els controls biològics. 

Amb el temps, les indústries anaven creixent, cada vegada es fabrica-
ven més productes i en quantitats més grans, la Farmacopea Espan-
yola estava aturada al 1954 i les farmacopees estranjeres s’anaven ac-
tualitzant. Per això, els laboratoris, especialment els que exportaven, 
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anaven seguint els requisits d’altres codis de fabricació, el britànic 
(BP), el francès, el Belga, el Suís, el Code of Federal Regulations 
(CFR) de la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units o 
la Farmacopea dels Estats Units (USP), entre d’altres.

El 1963, a l’Estat Espanyol, es va publicar un Reial Decret (RD 
2464/1963) que deia que en tot laboratori hi havia d’haver les sec-
cions de magatzems, fabricació i control. La secció de control havia 
de tenir els elements necessaris per efectuar els assajos i determina-
cions físics, fisicoquímics i biològics. En una ordre posterior al RD 
del 12/08/1963, definien les zones asèptiques, dient que s’havia de 
controlar l’esterilització de l’ambient. 

El 1965, la Farmacopea dels Estats Units va incloure una monografía 
amb la qual es requeria que les solucions destinades a la via oftàlmi-
ca també fossin estèrils, encara que moltes empreses que fabricaven 
aquest tipus de productes ja contemplaven aquest punt. 

3. Naixement i evolució dels departaments de control 
biològic de 1960 al final del segle XX

3.1. Introducció

Es poden establir tres períodes ben diferenciats: dels anys seixanta 
als vuitanta, fins a l’arribada de les GMPs; dels anys vuitanta al 1992, 
amb la implementació de les GMPs, i de 1992 al final de segle, amb 
la consolidació de les tasques de garantia de qualitat i de validació i 
del començament de les tècniques d’anàlisis de riscos.
 

3.1.1.  Període dels anys seixanta als vuitanta

Tornant al moment en què hi havia un sol departament on es feia el 
control, a mitjan dècada dels seixanta les indústries grans van separar 
el laboratori de control químic del de control biològic. Les indústries 
petites continuaven tenint un sol laboratori de control, on es feien les 
dues activitats. Les tasques del departament biològic eren el control 
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d’esterilitat, valoracions de la potència d’antibiòtics i controls de se-
guretat (toxicitat, tolerància local, pirògens, histamines, etc.), tant de 
primeres matèries com de productes acabats. Tots aquests controls 
s’havien de fer en preparats injectables, principalment els que con-
tenien antibiòtics i en els sèrums. En preparats que s’administren per 
altres vies es feien altres determinacions: els oftàlmics havien de ser 
estèrils; els tòpics o rectals havien d’incloure tolerància local i proves 
de comprovació del nivell de contaminació i absència de patògens. 
Als preparats per a ús oral s’havia de comprovar la toxicitat de la Dosi 
Letal zero i, si eren preparats líquids o sòlids amb alt risc de conta-
minació, s’havia de veure que no continguessin determinats microbis 
indicadors de patogenicitat. També s’havien de fer controls microbio-
lògics de les zones asèptiques posant plaques d’exposició en zones de 
treball, accessos i vestuaris. Els controls es realitzaven tal com deien 
les farmacopees i altres normatives (la británica, el Code of Federal 
Regulations de la Food and Drug Administration...).

És interessant de veure com han evolucionat les tasques habituals 
d’un departament de control biològic, tant a dins com a fora del la-
boratori. Hi ha determinacions que es fan des que es va començar a 
veure la importància dels microorganismes en la indústria farmacèu-
tica i d’altres que durant un temps es van fer de manera rutinària i 
que actualment només s’exigeixen en determinades monografies de 
la Farmacopea Europea.

Dins del control biològic que treballa amb éssers vius, hi ha una clara 
diferenciació entre les tècniques microbiològiques, que tracten amb 
microbis, i les biològiques, per a les quals s’han de fer servir animals. 
Encara que en un principi hi havia empreses que les feien totes dins 
del mateix departament (Figura 1) la major part de laboratoris varen 
separar les tasques de microbiologia de la resta del control biològic 
que requeria habitacions i àrees destinades a treballar amb animals 
vius, prop dels estabularis. 
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Figura 1. Conills preparats per a l’assaig de pirògens. 

3.1.2. Implementació de les Normes de Correcta Fabricació 
(1980 a 1992)

Després d’una sèrie d’errors i falsificacions amb morts i conseqüèn-
cies molt greus, als Estats Units van plantejar-se la necessitat de ga-
rantir la idoneïtat de la fabricació d’un medicament, cosa que va posar 
les bases de les Normes de Correcta Fabricació (Good Manufacture 
Practices, GMP). Aquestes normes describien la manera com s’havia 
de procedir en la fabricació, envasament i emmagatzematge de pro-
ductes farmacèutics per evitar els errors i, en cas de haver-n’hi, asse-
gurar que no arribessin a l’usuari final, o malalt. Van ser publicades 
i es van fer obligatòries als Estats Units des de 1963. L’any 1967, es 
va sol·licitar a l’OMS (Organització Mundial de la Salut) que establís 
unes Normes de Correcta Fabricació (NCF) i Control de Qualitat amb 
la finalitat de garantir la qualitat dels medicaments. El 1969, es va 
recomanar l’aplicació d’aquesta normativa a tots els estats membres 
de l’organització (OMS, 1969). 

Espanya, com a membre de l’OMS, hauria de seguir tard o d’hora les 
normes recomanades, i per això, a partir de 1980, molts laboratoris 
van començar a implementar-les per poder complir-les quan fossin 
obligatòries. 
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El 1985 Espanya va establir l’obligatorietat de complir amb les GMPs 
espanyoles, amb uns anys de marge per anar adaptant el mètodes i les 
maneres de treballar. El 1992, Espanya va adoptar les GMPs europees.

Amb les NCF s’havia de demostrar que el que es feia es feia bé, que 
no vol dir que abans no s’hi fes, sinó que hi havia d’haver evidències 
documentals que els resultats de les determinacions eren consistents. 

Aquesta mena de revolució va representar un gran canvi en la filosofia 
dels laboratoris; es van haver de revisar els mètodes, fer validacions 
biològiques internes de totes les tècniques utilitzades, qualificacions 
dels aparells, establir sistemes de control de la documentació, tot ha-
via d’estar escrit, el que no estava escrit no estava fet i, per tant, calia 
revisar tots els mètodes i guies per poder registrar totes les operacions 
que es fessin. També es van haver de comprar estàndards tant de pri-
meres matèries com de microorganismes, comprar nous aparells que 
complissin amb els requisits d’idoneïtat i traçabilitat, etc. Als depar-
taments de control biològic es multiplicava la feina, i moltes vegades 
no se sabia por on començar; per això anaven bé les reunions amb els 
companys de l’AEFI; la discussió i posada comú de mètodes ajudava 
a tenir més seguretat amb el que es feia. Hi havia determinacions que 
les autoritats sanitàries exigien en el moment del llançament d’un nou 
producte al mercat, per exemple l’assaig d’eficàcia dels conservants; 
però com que no s’havia fet mai, s’havien de validar totes les espe-
cialitats vigents ja comercialitzades, cosa que era impossible de fer 
de cop i que s’havia de programar gradualment. El mateix es podia 
dir del control del grau de contaminació de productes no estèrils, de 
l’esterilitat de productes estèrils i altres determinacions biològiques.

En aquells anys, vam haver d’aprendre el que era validar i qualificar 
per poder demostrar que els processos i els instruments feien el que 
havien de fer i d’acord amb les normatives. En el cas dels mètodes 
microbiològics, es va començar a descriure com s’havien de vali-
dar, però com que no hi havia gaire bibliografia de com s’havia de 
fer, s’havien d’estudiar les determinacions dels mètodes químics per 
adaptar-los a les necessitats dels mètodes biològics, cosa que es va 
anar assolint gràcies a les reunions amb companys de l’AEFI, on es 
decidia què i com fer-ho.
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Validar un mètode microbiològic de recuperació de microbis (per 
exemple esterilitat, grau de contaminació) és molt més laboriós que 
complicat. Cal provar que cada una de les tècniques que s’empren 
és correcta per a diferents microorganismes, ja que, quan es té una 
mostra, no se sap quin microbi pot ser el que la contamini, i el que cal 
és demostrar que qualsevol dels gèrmens que segons la farmacopea 
són indicadors de contaminació es detectaria si hi fos present. També 
s’havia de provar amb microbis que fossin presents en els ambients 
de treball; és a dir, l’assaig s’havia de fer per cada un de cinc o sis 
microbis. Es van haver de fer plans de treball per poder anar validant 
cada una de les tècniques en cada un dels productes acabats que co-
mercialitzava el laboratori.

Molts laboratoris van haver de crear un nou departament destinat a les 
validacions de la part productiva de la planta: validacions de mètodes 
d’esterilització per calor seca, calor humida o per òxid d’etilè; valida-
cions de processos d’emplenament asèptic, validacions de mètodes de 
neteja, qualificacions d’equips i instruments, etc. El departament de 
control biològic col·laborava activament en totes aquestes activitats, 
que van representar, com ja he dit, una gran revolució en les maneres 
de treballar de la industria farmacèutica i la incorporació de nombro-
sos tècnics en les tasques d’implementació de les GMPs, tant d’una 
manera directa com indirecta. 

3.1.3 Període de 1993 al final de segle XX

La darrera dècada del segle XX no va comportar una revolució com la 
dels anys vuitanta, però sí canvis significatius, a més de l’apuntalament 
dels conceptes de les GMPs. En primer lloc, es va consolidar la Ga-
rantia de la Qualitat, mitjançant la qual la no tan sols s’havia de 
controlar la qualitat sinó que s’havia d’assegurar amb la implicació 
de tots els estaments de la empresa. La major part de laboratoris van 
crear departaments específics destinats a tasques de prevenció més 
que de detecció i control: auditories internes i externes, investigació 
de desviacions, qualificació de proveïdors, formació, etc. La revisió 
dels annexos de les GMPs europees, especialment l’Annex núm. 1 
sobre fabricació de productes estèrils posava cada vegada el llistó 
més amunt, amb noves exigències sobre control de biomassa o Bio-
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burden, validacions asèptiques i límits d’acceptació, monitorització 
ambiental, qualificació i formació de personal, etc. Els departaments 
de control biològic van haver d’incrementar els seus recursos perso-
nals, materials i instrumentals, com també de les instal·lacions, per 
poder complir amb les noves exigències. Així mateix, adquiria un 
caràcter central per la seva constant col·laboració amb els departa-
ments de garantia de qualitat, validacions i producció. Posarem dos 
exemples que varen incrementar notablement la feina dels tècnics de 
microbiologia: la detecció de microbis i la validació de l’emplenament 
asèptic, o media fills.

Detecció de microbis. Si es detectaven microbis en els ambients o 
superfícies de les zones asèptiques, calia identificar-los fins a nivell 
d’espècie, determinar el seu origen més probable i recomanar mesu-
res per evitar la repetició d’incidents. 

Validació de l’emplenament asèptic (media fill). Les primeres va-
lidacions de media fill són del final dels anys vuitanta, però es van 
generalitzar al llarg de la dècada dels noranta. Un media fill és una 
prova en què se simula un procés normal d’envasament, però, en lloc 
d’omplir el recipient amb el producte final, s’omple amb medi de cul-
tiu per tal de veure si durant aquesta fase hi ha alguna operació errò-
nia que faci que el medicament surti contaminat. Al començament 
d’efectuar media fills es va establir una taxa de contaminació accep-
table de 0,3%, d’acord amb l’OMS. Més endavant, es va rebaixar a 
0,2%, però la PDA (Parenteral Drug Association) indicava que era 
convenient reduir aquesta proporció a 0,1%, amb un límit de con-
fiança del 95%, cosa que volia dir que, en un media de 3.000 unitats, 
s’acceptava com a màxim una unitat contaminada.

La mateixa PDA va estudiar a fons la procedència de la contaminació 
i va arribar a la conclusió que provenia principalment de l’ aire i de les 
mans dels operaris. Per a garantir una taxa de contaminació màxima 
del 0,1%, calia treballar en les millors condicions ambientals (classe 
1, equivalent a la classe A actual), amb un límit de menys d’un micro-
bi per metre cúbic, i també un sistema de neteja i desinfecció de mans 
i guants altament eficient. Actualment, les suggerències de la PDA ja 
són norma a tot arreu i l’envasament asèptic s’ha de fer obligatòria-
ment sota classe A, es recomana utilitzar dobles guants i els límits són 
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encara més estrictes, com veurem després, a l’apartat 4, sobre l’època 
actual del control biològic. Inicialment el paper de control biològic en 
aquesta prova es limitava a fer la lectura de les unitats que s’havien 
omplert i incubat i donar el resultat. Com veurem més endavant, a 
l’apartat 4 sobre l’actualitat, aquests departaments s’han anat invo-
lucrant activament en les tasques d’investigació quan la prova surt 
dubtosa o no acceptable. 

Cap al final del segle XX, ja es comença a parlar d’anàlisis de riscos, 
de sistemes de qualitat, de cicle de vida, espai de disseny, gestió de 
coneixement i de tots els canvis que portaran a les anomenades GMPs 
del segle XXI. Així com d’internet i de la revolució de les dades, que 
canviarà la manera de buscar i gestionar la informació. Aquests can-
vis, com veurem, també han tingut la seva repercussió en les tasques 
de control biològic.
 
A continuació s’expliquen els canvis que hi ha hagut en les 
instal·lacions i les tècniques de control biològic de 1960 fins als anys 
2000.

3.2. Evolució de les instal·lacions i els equips

Les instal·lacions destinades a portar a terme els controls microbiolò-
gics han canviat molt des que el departament de control es va dividir 
en dos (control químic i biològic) fins als nostres dies. 

En un principi, se’ls anomenava departaments d’esterilitat, perquè 
només s’hi feia aquest assaig. Només hi havia una sala amb un espai 
per a preparar els medis de cultiu, un lloc per a realitzar aquest control 
i una estufa d’incubació. En el moment en què es van fabricar pro-
ductes que contenien antibiòtics, es van haver d’implementar les tèc-
niques de valoració d’antimicrobians enfront d’un microorganisme 
testimoni, el qual s’havia de ressembrar, incubar i després preparar-lo 
en una suspensió. En un mateix espai, treballar amb productes estèrils 
i amb microbis incrementava el risc de contaminació creuada; per 
això, com veurem més endavant, es van construir uns cubicles per dur 
a terme la tècnica de control d’esterilitat de manera aïllada de la sala 
general.
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Cap als anys vuitanta, la compartimentació incloïa la cuina, lloc on es 
feia la neteja i es preparaven els medis de cultiu i s’esterilitzaven (per 
això, allà mateix hi solia haver l’autoclau i un forn per despirogenar i 
esterilitzar per calor seca); la zona per als controls d’esterilitat, en 
una sala a part o bé en un espai aillat, i la zona general, on es feia la 
resta d’operacions. Cap als anys noranta, amb l’increment dels tipus 
de controls que s’havien de dur a terme en aquest departament, es va 
compartimentar una mica més l’espai, de manera que, a banda de la 
zona de control d’esterilitat (que ja tenia els mateixos requisits que 
les sales estèrils de producció amb vestuari separat), es van separar 
unes àrees netes, on es treballava amb productes que s’havia de de-
mostrar que no tinguessin microbis (anàlisi d’aigües i graus de con-
taminació), i unes àrees anomenades “brutes”, on es treballava amb 
microorganismes, tant per fer les sembres i ressembres de microbis 
com fertilitats dels medis i identificacions. Per a evitar contamina-
cions i per la pròpia seguretat dels analistes, hi havia cabines de flux 
laminar, tant a les àrees netes com a les brutes. Es va mantenir la 
cuina i la zona de neteja (amb rentadores de material) i la sala gene-
ral, on es feien les valoracions d’antibiòtics. En algunes companyies, 
es va habilitar una àrea per a les estufes de cultius i, per evitar 
contaminacions creuades, fins i tot es van instal·lar estufes dedica-
des: les unes per a la incubació de microbis, fertilitats, valoracions 
d’antibiòtics, etc.; unes altres per als controls d’aigües i graus de con-
taminació, i unes altres per a la incubació de controls d’esterilitat. 

Els canvis més importants que s’han donat en els aparells més utilit-
zats en control biològic, a part del disseny, ha estat en les automatit-
zacions. Els primers autoclaus eren com una olla a presió de mida 
variable, la tapa solia tenir un manòmetre per controlar la pressió, una 
vàlvula per on sortia el vapor i una vàlvula de seguretat; a la part de 
sota, hi havia una mena de fogó de gas. El funcionament era senzill: 
es posava aigua a l’autoclau, normalment fins a una safata que servia 
per col·locar-hi els productes a sobre, se situava el material a esteri-
litzar a l’interior, es tancava la tapa vigilant que la vàlvula de sortida 
de vapor estigués oberta, s’accionava la clau del gas i s’encenia el 
fogó (Figura 2). Quan sortia vapor per la vàlvula, es tancava i això 
provocava una pujada de la pressió. Un cop s’havia arribat a la pressió 
desitjada, s’anava regulant la intensitat de la flama per mantenir un 
valor constant durant un temps preestablert. Quan havia transcorrugut 
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el temps que es considerava necessari per a l’esterilització a la pres-
sió consignada, s’apagava el gas, es deixava refredar fins a pressió 
atmosfèrica, s’obria la vàlvula de vapor i, quan ja no en sortia gens, 
es podia obrir la tapa. 

Figura 2. Autoclau de gas.

Posteriorment van arribar els autoclaus, que funcionaven amb resistèn-
cies elèctriques, termostat i vàlvula de vapor de tancament automàtic; 
en aquests autoclaus ja es podia programar el temps d’esterilització.

La validació dels autoclaus es feia col·locant indicadors biològics i 
sondes registradores de temperatura dins les ampolles amb líquid o en 
diferents punts de l’aparell per veure si hi havia zones més fredes. Amb 
gran sorpresa i estupefacció es va veure que, segons el que es posava 
a l’interior de l’autoclau, no arribava a esterilitzar-se si s’emprava el 
temps i la temperatura estàndard (per exemple, 20 minuts a 120 ºC). 
Es va haver de qualificar diferents cicles i càrregues segons el que es 
volgués esterilitzar. Això va representar, per a moltes empreses, haver 
de proveir-se d’autoclaus nous, que es poguessin programar i tenir les 
diferents càrregues validades i les instruccions del que es podia posar 
a cada autoclavada. 

Actualment, els autoclaus ja estan totalment automatitzats, no cal po-
sar-hi aigua perquè la cambra on es col·loquen els materials a esterilit-
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zar té una doble cambra que l’envolta, la camisa per on entra el vapor 
que escalfarà dins de la cambra. Es validen diferents cicles segons 
la càrrega que s’hi hagi de posar a dins i es programen els diferents 
cicles validats, de tal manera que, quan s’hi introdueix la càrrega, no-
més cal premer el número del programa i posar l’autoclau en marxa.

Les estufes d’incubació eren uns armaris amb un termòstat que es 
podia regular a la temperatura desitjada, però no es podia assegurar 
que en tots els punts de l’estufa es mantingués la temperatura con-
signada ni que les oscil·lacions de temperatura complissin amb els 
marges establerts per la farmacopea. A dins, es col·locava un termò-
metre de mercuri i diàriament s’anotava la temperatura que marcava, 
encara que només es posava en un dels prestatges i només de treure’l 
de l’estufa ja baixava.

Quan es van fer les qualificacions d’aparells, es va comprovar que 
la majoria d’estufes existents no podien complir amb els marges de 
temperatura establerts en tots els punts, per això els laboratoris es 
van haver de proveir d’estufes amb recirculació d’aire per assegurar 
la uniformitat de temperatura a tots els punts. Hi havia punts freds a 
prop de les portes i segons quins racons, i n’hi havia que tenien unes 
variacions tan àmplies que no es podien qualificar i es van haver de 
canviar. 

El forns utilitzats per esterilitzar per calor seca més antics funcio-
naven amb gas. Amb els anys, es van desenvolupar forns ja elèctrics 
que s’havien de regular manualment, i s’havia de controlar el temps 
externament. Avui dia són forns més moderns, estan qualificats i amb 
automatismes per assegurar temps i temperatura d’esterilització o 
despirogenació.

3.3. Evolució de la preparació dels medis de cultiu i de les 
plaques de Petri

Els medis de cultiu són els productes que es fan servir per afavorir el 
creixement de microorganismes. Inicialment es preparaven a partir 
dels components primaris, és a dir, si es necessitava extracte de carn, 
s’havia de comprar carn que no tingués gaires tendrums, es posava a 
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macerar durant un parell de dies, després s’havia de premsar i recollir 
l’extracte, amb la qual cosa tenien el medi líquid. Per als medis sòlids, 
s’afegien espessidors com l’agar i es distribuïa en plaques.

Cap als anys cinquanta, ja hi havia al mercat extractes de carn per 
al consum humà, i ja es podien preparar els medis més fàcilment, 
però continuava sent una tasca laboriosa. La innovació va arribar al 
principi dels seixanta, quan les cases comercials van llançar al mercat 
medis deshidratats, que només s’havien de reconstituir, esterilitzar i 
comprovar-ne el pH final.

Actualment, els medis de cultiu es compren amb certificat de fabrica-
ció, en què s’inclouen els microorganismes utilitzats per comprovar-
ne la fertilitat. Molts dels medis es poden adquirir preparats i a punt 
per a un ús immediat. No obstant això, encara que estiguin certificats, 
és aconsellable repetir el control de fertilitat dins les instal·lacions del 
laboratori.

Les plaques de Petri eren de vidre de 10 cm de diàmetre. Com que es 
trencaven molt, algunes empreses van fer fer tapes de llauna per fer-
les durar una mica més. S’omplien amb medis de cultiu que, després 
de solidificar-se, serien utilitzats en els diversos controls. Com que 
s’havien d’omplir asèpticament, el que es feia era embolicar-les d’una 
en una i esterilitzar-les al forn de calor seca a 220 ºC o a l’autoclau a 
121 ºC, i, quan s’havien de fer servir, es desembolicaven, i s’anaven 
omplint una per una, amb el medi de cultiu corresponent acabat 
d’esterilitzar, amb la precaució de no obrir gaire la tapa perquè no hi 
entressin microbis (s’omplien a la sala general i posteriorment en una 
cabina de flux laminat), i no es podien tapar de seguida, ja que això 
generava molta aigua de condensació que les podia contaminar. Un 
cop l’agar s’havia solidificat, es deixaven de cap per avall a l’estufa 
un parell de dies i ja es podien fer servir, tenint sempre la precaució 
de que abans d’utilitzar-les s’havia de mirar que no hi hagués crescut 
cap colònia. S’empraven per controlar les zones asèptiques o per fer 
aïllaments i sembra de microbis.

Amb el pas dels anys, es van fabricar plaques de Petri de plàstic, que 
es compraven estèrils en paquets de deu. S’omplien amb els medis 
igual que les de vidre.
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Actualment, es poden comprar les plaques emplenades amb diversos 
medis de cultiu, a punt per ser utilitzades.

3.4. Evolució del control d’esterilitat

Aquesta prova serveix per demostrar l’absència total de microorga-
nismes en la mostra que s’analitza. Consisteix a sembrar un producte 
en un medi de cultiu i observar durant uns dies la presència o absència 
de creixement microbià, que es manifesta amb la presència o absència 
de terbolesa. Si la mostra ha estat ben presa, es pot considerar que 
representa tot un lot, i per això durant molts anys es va fer servir el 
resultat d’aquesta prova per poder treure el lot al mercat. És una prova 
destructiva; les unitats que s’agafen per fer el control, un cop s’han 
obert i se n’ha pres una quantitat de cada una, s’han de destruir; és una 
prova que dura uns dies per aconseguir que qualsevol microbi present 
pugui desenvolupar-se.

Com a exemple del primers controls de l’esterilitat, direm que quan 
s’havien omplert i tancat ampolletes d’un injectable i no es podien 
esterilitzar, es deixaven a l’estufa a 37 ºC o a temperatura ambient; 
al cap d’un parell de dies es revisaven totes i es comparava l’aspecte 
que tenien. Les que presentaven el contingut amb una aparença una 
mica diferent de la resta se separaven i eren rebutjades; les altres es 
donaven per bones. Una altra manera que també tenien de comprovar 
l’esterilitat era dipositant, de dues ampolletes amb aparença correcta, 
unes gotes en un tub d’assaig amb medi de cultiu, que s’incubava a 
37 ºC dos o tres dies per observar si s’hi desenvolupaven microbis. 
En el cas que el producte s’alterés amb la temperatura d’una estufa de 
cultiu, se n’agafaven uns envasos a l’atzar. Si no n’hi havia cap que es 
veiés malament per observació directa, el lot es donava per bo, però si 
alguna unitat es veia malament s’havia de refusar el lot sencer. Aquest 
eren els primers assajos que es feien per a demostrar l’absència de 
creixement visible i amb una presa de mostra que no sabem si era o 
no representativa del lot envasat. 

La manera de com s’havia de fer l’assaig per a medicaments injec-
tables va ser publicada, a les farmacopees britànica i americana, els 
anys 1932 i 1936, i no va ser un requisit a l’Estat Espanyol fins que no 
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es va publicar a la Farmacopea, l’any 1954. 

Aquest control és potser el més important en una empresa que fabri-
qui productes estèrils. Es tracta d’un control destructiu, en el moment 
en què es trenca el precinte d’un envàs per fer el control o, en el cas 
de les ampolletes de vidre, quan se’n trenca una i se n’agafa una part, 
aquesta unitat s’ha de llençar, no es pot tornar a fer servir.

Per realitzar l’assaig cal extremar totes les precaucions, de manera 
que es pugui assegurar que, si el resultat no és satisfactori, no ha estat 
per una mala pràctica durant l’assaig, sinó que realment és el producte 
el que està malament. Aquesta premissa és la que sempre s’ha tingut 
present en la realització de l’assaig. 

Parlarem primer de les tècniques i els mètodes de control 
d’esterilitat. En les primeres revisions de les farmacopees ja es van 
definir els dos medis líquids que s’havien d’emprar, un per al creixe-
ment de bacteris i l’altre per a fongs i llevats. Actualment es continuen 
emprant els mateixos, encara que s’haguessin començat a preparar 
a partir dels components primaris i ara es comprin deshidratats o ja 
preparats. Als anys cinquanta, només es feia l’assaig sembrant petites 
quantitats de producte al medi de cultiu, una tècnica que es coneix 
com sembra directa, però hi havia dificultats amb els productes que 
contenien desinfectants o antimicrobians (Figura 3). 

Figura 3. Control d’esterilitat per sembra directa als tubs (dreta) i pel 
mètode de filtració (esquerra). Els tubs, amb taps de cotó lipòfil.
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Cap a mitjan anys seixanta van sortir al mercat unes membranes 
adients per poder fer el control de tots aquells productes oliosos o 
que contenien algun bacteriostàtic. Aquest sistema és el que encara 
es fa servir actualment, amb algunes variacions. La tècnica consis-
teix a filtrar la mostra de producte diluïda a través d’una membrana, 
després es renta la membrana per eliminar les restes de conservants 
o antibacterians i, si hi ha microbis a la mostra, queden retinguts a la 
membrana, que es posa dins d’un tub amb medi de cultiu. Es deixa 
durant uns dies i s’observen els tubs. La presència de microorganis-
mes es manifesta per l’aparició de terbolesa al medi. 

La manera com es posava a incubar la membrana també ha canviat, ja 
que durant un temps es dipositava sobre una placa d’agar i es deixava 
incubar, però cap als anys setanta ja es va establir que la membrana 
s’havia de sembrar en els dos medis líquids habituals. La manipulació 
de la membrana en treure-la del suport, tallar-la amb tisores flame-
jades i dipositar cada meitat dins els tubs dels dos medis de cultiu, 
tapats amb buata o amb tap d’alumini, feia augmentar el risc de con-
taminació per manipulació. 

La incubació d’un dels medis es feia a 37 ºC a l’estufa, l’altre s’havia 
d’incubar a 25 ºC; però com que això es considerava temperatura am-
bient, es deixaven sobre una taula del laboratori i es prescindia de 
l’estufa de 25 ºC. Es van anar fent els controls d’aquesta manera fins 
al final dels vuitanta, quan es va començar a aplicar la Farmacopea 
Europea i les seves comprovacions. Es va haver de baixar la tempe-
ratura d’incubació de les estufes seguint les directrius de la norma, la 
que es deixava a 37 ºC va passar a situar-se entre 30 i 35 ºC, és a dir 
que es va posar a 32,5 ºC ±2,5, i es va haver de qualificar l’estufa per 
veure si l’oscil·lació real entrava dins els marges de la farmacopea; es 
van haver de posar indicadors de temperatura dins l’estufa per com-
provar la uniformitat de temperatura o per veure si hi havia punts més 
freds. Moltes estufes no van complir amb els requisits de la qualifica-
ció i els laboratoris en van haver de comprar de noves.

D’altra banda, el tubs de control d’esterilitat que en un principi es 
mantenien a temperatura ambient, es van haver de posar a incubar en 
estufa qualificada entre 20 i 25 ºC, concretament a 22,5 ºC ±2,5. Una 
de les raons era que era més complicat demostrar que la temperatura 
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ambient s’hagués mantingut entre 20 i 25 durant tot l’any que no pas 
comprar una estufa.

Els controls ambientals i de persones que es feien durant l’assaig 
d’esterilitat eren els mateixos que es feien en els ambients de producció. 

Amb l’arribada de les Normes de Correcta Manufactura, es va haver 
de demostrar la bondat del control, és a dir, que la manera de rentar 
la membrana ajudava a eliminar totes les restes de conservant i anti-
microbians, ja que altrament, si hagués quedat algun microbi sobre 
la membrana, podia créixer. Es va haver de redactar la metodologia 
per fer aquests assajos de validació i poder-los aplicar a cada un dels 
productes per separat. També es van afegir altres controls que no se 
solien fer de rutina, com era comprovar la fertilitat del medi de cultiu.

A la tercera edició de la Farmacopea Europea, l’any 1997, es va am-
pliar el temps d’incubació de set a catorze dies. Hi va haver molt 
d’aldarull quan va sortir aquesta nova regulació, perquè representava 
tenir catorze dies el producte immobilitzat als magatzems, i això alte-
rava tots els estocs.

Sempre s’ha de tenir present que el número d’unitats amb què es feia 
el control era de vint per un lot de deu mil unitats, i la probabilitat 
d’agafar una unitat contaminada era baixa. Per això, cap al final dels 
noranta, en el moment d’aprovar un lot per poder-lo treure al mercat, 
s’havien de tenir en compte, a més d’un resultat d’esterilitat correcte, 
que els resultats dels controls d’ambient i del personal que es feien 
durant els envasats a les zones de producció també fossin correctes.

Quan un control d’esterilitat donava un mal resultat es repetia, anant 
a buscar noves mostres. El tant per cent de falsos positius era bastant 
elevat, ateses les condicions en què es feia l’assaig, i per tant, l’únic 
problema a l’hora de repetir-lo era que es trigava més dies a donar el 
resultat. Era l’època en què la qualitat es controlava i amb el resultat 
del control es donava la conformitat al producte per poder-lo treure 
al mercat.

Des de la implementació de les Normes de Correcta Fabricació i la 
creació dels departaments de garantia de qualitat, qualsevol creixe-
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ment en el control d’esterilitat s’ha d’investigar, i només en el cas 
que es pugui demostrar que la fallada del control es pot atribuir a un 
fals positiu de control biològic, és permès de repetir l’assaig. Aquesta 
consideració ha fet millorar tot l’assaig i les condicions de l’entorn, 
per evitar que les contaminacions es produeixin en el control biològic 
durant l’execució de l’assaig.

Amb la manipulació de la membrana quan s’havia de tallar, la pro-
babilitat d’un fals positiu era molt elevada, per això es van patentar 
sistemes tancats, per exemple l’Steritest de Millipore, en els quals no 
cal retirar la membrana del suport, ja que després de filtrar el produc-
te i rentar-lo es posen els medis de cultiu dins del mateix aparell i es 
deixen en estufa a les temperatures d’incubació diferents.

En segon lloc, parlarem de l’entorn i els hàbits de treball. En el 
cas de l’assaig d’esterilitat, és tan important la técnica de l’assaig com 
l’entorn i la manera de treballar. La contaminació pot provenir de 
qualsevol lloc, de l’aire, de les superfícies o de les persones. Les pri-
meres farmacopees, quan parlaven d’envasat d’injectables, ja deien 
que s’havia de fer en un lloc net, evitant al màxim la contaminació 
exterior. Així, les instal·lacions on es fa el control d’esterilitat han 
evolucionat igual que les de les zones d’envasat estèril de productes. 

La Farmacopea dels Estats Units de 1950 indicava que aquesta prova 
l’havia de fer personal competent, en una habitació on no hi entrés 
pols, amb aire filtrat i pressió positiva, i que no es fes sota el llum 
ultraviolat. 

El departament de control biològic era un espai únic, per això els con-
trols se solien fer tots en una mateixa sala. Per tal d’assegurar la fiabi-
litat del control d’esterilitat, és a dir, que no es contaminés la mostra 
durant l’assaig, i complir les exigències de la Farmacopea Espanyola 
del 54, cap a 1958 les indústries es van anat proveint d’unes cabines 
de sobretaula, amb marc de fusta (Figura 4) i parets de vidre, en una 
de les cares de les quals hi havia una finestra de guillotina per poder 
introduir-hi les mans des de fora i treballar amb el que hi havia dins. 
Al sostre d’aquesta cabina hi havia un làmpada de llum ultraviolada 
(UV), la radiació de la qual destrueix els microbis presents a les su-
perfícies exposades. Una hora abans de fer el control, es col·locaven 
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els medis de cultiu i els materials que s’havien de fer servir dins de 
la cabina, tot esterilitzat prèviament, i es posava en marxa el llum 
UV perquè es descontaminessin les superfícies exteriors del material 
introduït. Per entrar les mostres de producte, es feia una desconta-
minació exterior amb alcohol, s’eixugaven amb un drap estèril i es 
posaven a dins. Es tancava el llum UV i es feia l’assaig. La persona 
que feia l’assaig es desinfectava les mans amb alcohol i habitualment 
no utilitzava guants.

Figura 4. Control d’esterilitat en cabina amb marc de fusta.

Més endavant es van construir les cabines amb maniguets, una mena 
de guants als quals, des de fora, s’introduïen les mans per poder ma-
nipular el material sense haver d’obrir la cabina ni haver de tocar res 
directament. Eren els precursors dels aïlladors actuals.

Entre els anys 70 i 75 van sortir al mercat cabines de flux laminat 
horitzontal, més modernes, que se solien instal·lar al mateix espai on 
es feien els altres controls biològics, de manera que, si la persona que 
feia els controls necessitava alguna cosa mentre estava treballant, es 
podia aixecar i anar-la a buscar (gairebé sempre, al departament de 
control biològic només hi havia una persona i s’ho havia de fer tot 
sola, no podia demanar ajut). Per això no és d’estranyar que el nom-
bre de falsos positius continués sent elevat i que no hi hagués garan-
ties que un resultat advers no es tractés d’un error.



37

En el I Congrés Nacional de Farmacèutics de la Indústria, l’octubre de 
1977 a Sevilla, una de les ponències tractava del control d’esterilitat 
en la indústria farmacèutica, i plantejava el disseny d’una sala espe-
cial dedicada a aquesta tasca amb entrades de persones i materials per 
separat, comportament del personal, vestits, zona de flux laminat..., 
amb la finalitat de disminuir el nombre de resultats adversos. Això era 
la teoria, però aquesta idea va costar d’implementar.

Als anys vuitanta, molts dels laboratoris van començar a posar les 
cabines de flux laminat en habitacions separades. Així, la possibili-
tat de contaminació ambiental disminuïa, però la pràctica continuava 
sent més o menys igual, ja que, si es necessitava alguna cosa, s’anava 
a buscar, i si s’havia de dir alguna cosa al que feia el control, se 
l’interrompia, o perquè no se li fes tant pesat, s’entrava i se li donava 
conversa. Les cabines tenien una làmpada ultraviolada per esterilitzar 
les superfícies mentre no estava en funcionament, i quan s’havia de 
fer servir, s’apagava la làmpada i es posava en marxa el flux. Es feien 
controls de l’ambient posant plaques d’exposició obertes durant uns 
deu minuts.

Al final de la dècada dels vuitanta, el nombre de falsos positius podia 
arribar a ser un 10 % del total de controls. Per reduir-ne el número, 
es van haver de millorar les condicions de les sales on es feia l’assaig 
d’esterilitat, construint habitacions similars a les sales de produc-
ció, amb l’ambient controlat, amb filtres HEPA al sostre i posant-hi 
la cabina de flux laminat a dins, amb el llum ultraviolat que només 
s’apagava quan s’havien d’utilitzar. Aquestes sales tenien un vestidor 
a part on el personal s’havia de canviar de roba; primer, el canvi de 
roba consistia a posar-se una bata neta, i amb el temps això va anar 
passant progressivament a un vestit estèril de dues peces, i després a 
un vestit sencer d’una sola peça, igual que els que s’utilitzaven a les 
zones asèptiques. 

L’entrada de mostres a la zona es feia directament, i un cop a dins 
se submergien en alcohol per desinfectar-les exteriorment abans 
d’introduir-les a la cabina de flux laminat, que era on es feia l’assaig. 
Tot el material que havia d’entrar a la zona s’havia de desinfectar 
exteriorment. 
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Encara no s’havia arribat a l’època de la millora contínua, però la 
realitat és que s’anaven millorant les maneres de treballar; és a dir, 
s’anaven buscant els punts on hi podia haver possibilitat de contami-
nació per modificar-los. Per tal de disminuir la contaminació exterior 
de les mostres sobre les quals s’havia de fer el control, cap al 1995 es 
van construir sistemes de doble entrada per submergir les mostres des 
de l’exterior en solucions desinfectants i recollir-les un cop a dins de 
la zona d’anàlisi. Però aquestes solucions també podien contaminar-
se, per la qual cosa hi havia d’haver un control del temps d’utilització, 
un control microbiològic de quan s’omplia la cubeta i un de quan es 
buidava.

També es van instal·lar autoclaus de doble porta per poder carregar els 
materials a esterilitzar per una porta des de l’exterior i descarregar-
los per l’interior de la zona controlada. Així, el material esterilitzat 
passava directament a l’ambient asèptic de la zona d’assaig i la possi-
bilitat de contaminació per l’aire ambiental disminuïa. Pel que fa als 
materials que havien d’entrar a la zona asèptica i que no es podien ni 
submergir ni posar en un autoclau de vapor, es van instal·lar cabines 
de pas amb una làmpada ultraviolada. Aquesta cabina amb la làmpada 
ultraviolada es va haver de qualificar, posant plaques sembrades amb 
microbis per comprovar que es morien per l’acció de la radiació. Per 
controlar l’eficàcia de la radiació, s’havia d’anotar el nombre d’hores 
que estava en funcionament la làmpada.

3.5. Control de l’aigua

En les indústries farmacèutiques, s’utilitzen diferents qualitats d’aigua, 
bàsicament aigua potable, aigua purificada i aigua per a injectables. 
Els primers preparats injectables utilitzaven aigua destil·lada obtin-
guda en alambins de més o menys capacitat segons les necessitats de 
l’empresa. Aquesta aigua es recollia en recipients de vidre prèviament 
esterilitzats, i tot i així s’havia d’utilitzar el mateix dia o l’endemà de 
la seva obtenció. Amb el temps, es van instal·lar sistemes per a millo-
rar la qualitat de l’aigua que havia d’alimentar els destil·ladors. Tam-
bé es va començar a obtenir aigua purificada (que aleshores es deia 
desmineralitzada) a partir de la potable amb instal·lacions de resines 
d’intercanvi iònic. Posteriorment s’han utilitzat altres tècniques com 



39

l’osmosi inversa i l’electrodesionització. L’aigua purificada s’utilitza 
típicament per a fabricar o netejar instal·lacions per a productes orals. 
L’aigua per a injectables ha de ser estèril i apirògena, i per això cal 
que sigui destil·lada; en canvi l’aigua per a preparats estèrils que no 
siguin injectables es pot obtenir actualment per mètodes que no utilit-
zen la destil·lació. 

Als anys setanta i vuitanta, moltes indústries farmacèutiques tenien 
una xarxa de distribució d’aigua purificada a temperatura ambient, 
normalment sense recirculació, que arribava a tots els punts de pro-
ducció i, de vegades, també als laboratoris de control. D’una manera 
periòdica, o en cas d’incidències, s’organitzaven operacions de sani-
tització amb aigua calenta a 70 ºC. El laboratori de control feia servir 
aquesta aigua de la xarxa de purificada per a l’últim esbandit dels 
materials utilitzats per a la preparació dels medis de cultiu. Si l’aigua 
a utilitzar pels laboratoris no tenia prou qualitat, es feien servir apa-
rells (per exemple Milli-Q®, Figura 5) amb cartutxos de diferents 
materials que es conectaven a l’aigua purificada per obtenir aigua de 
qualitat adequada per a certs usos en química i microbiologia.

Figura 5. Aparell Milli-Q® (Millipore) per a l’obtenció d’aigua purificada.

Aquesta situació requeria controls rutinaris freqüents. Quan un labo-
ratori no disposava de subministrament d’aigua per algun motiu, es 
comprava aigua destil·lada o purificada a un proveïdor i la portaven 
en camions cisterna. L’aigua que arribava d’aquesta manera podia es-
tar contaminada per Pseudomonas aeruginosa o cepacia.
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Es controlaven els diferents punts d’ús (punts d’on es prenia aigua per 
a fabricar o netejar). Abans d’agafar una mostra d’aigua per a analitzar, 
o per a fabricar, s’havien de purgar les aixetes per arrossegar cap en-
fora els microbis que haguessin pogut quedar a la canonada, els quals 
donarien un fals resultat en l’anàlisi o contaminarien els productes. La 
purga es feia llençant les primeres porcions d’aigua i prenent després la 
mostra per a l’anàlisi. El temps entre la presa de la mostra i el control 
no podia ser superior a quatre hores; si per qualsevol motiu no es podia 
respectar aquest temps, s’havia de guardar la mostra en nevera. 

El control es feia per sembra directa, amb un mil·lilitre de mostra, 
la qual es barrejava amb medi de cultiu amb agar, mantingut a uns 
40 ºC, perquè, si la temperatura era més alta, els possibles microbis 
es podien morir, i si era més baixa quedava solidificat i no es podia 
dipositar en una placa. Un cop sembrat el tub, se’n dipositava el con-
tingut en una placa de Petri estèril i es deixava solidificar. Un cop 
solidificat, es deixava en incubació durant cinc dies, passats els quals 
es contaven visual i manualment les colònies que havien crescut en 
profunditat. Més endavant van sortir al mercat aparells amb lupes 
d’augment per facilitar el comptatge i altres instruments, però el per-
sonal ja estava entrenat per fer-ho directament.

Al final dels anys vuitanta i començament dels noranta, amb les GMPs 
ja consolidades, es van produir canvis en les instal·lacions industrials 
i es van dissenyar sistemes de distribució d’aigua en anell, és a dir sis-
temes tancats amb circulació de l’aigua a temperatura ambient o bé a 
temperatures elevades (aproximadament uns 75 ºC). Aquests sistemes 
són molt més segurs per evitar contaminacions microbianes i facili-
ten les mesures de descontaminació, com sanititzacions programades 
cada cert temps.

Als anys noranta, quan va ser necessari complir amb els límits 
d’acceptació que la Farmacopea Europea exigia per a les diferents 
qualitats d’aigua, com que els límits eren més estrictes, el control 
s’havia de fer amb més quantitat d’aigua, per la qual cosa es va passar 
a fer el control pel mètode de filtració per membrana i sembra del 
filtre sobre una placa. Així doncs, actualment, la mostra es filtra i es 
diposita la membrana sobre una placa de Petri amb medi de cultiu 
sòlid; es deixa en incubació tres dies a 22,5 ºC i quatre dies a 32,5 ºC. 
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La lectura de les plaques es fa per comptatge directe de les colònies. 

Per poder analitzar tots els punts d’ús de l’aigua, els departaments 
de control biològic van haver d’establir un pla de presa de mostres 
amb una periodicitat preestablerta. Per exemple, controlant diària-
ment els punts crítics; setmanalment o quinzenalment, altres punts, 
de manera que cada mes tots els punts d’ús d’aigua potable, purifi-
cada i destil·lada, tant si eren de producció com dels laboratoris, ha-
guessin estat controlats. També es van establir mostreigs especials en 
cas d’incidències o si un punt donava un mal resultat. Quant un punt 
és sospitós, cal actuar també en l’àmbit de l’enginyeria. Els resultats 
obtinguts permeten fer anàlisis de tendències i establir límits d’alerta 
i d’acceptació.

3.6. Valoracions d’antibiòtics

Els antibiòtics són substàncies utilitzades per impedir el desenvolu-
pament dels bacteris patògens en el cos humà. La potència o activitat 
dels antibiòtics s’analitza comparant el grau d’inhibició del creixe-
ment d’un microorganisme sensible i específic, produït per concentra-
cions conegudes d’un patró de referència, amb concentracions teòri-
cament iguals de l’antibiòtic a valorar. 

Hi ha dos mètodes descrits per fer les valoracions d’antibiòtics: el 
mètode turbidimètric i el de difusió en agar. En tots dos mètodes, 
s’han de preparar unes dilucions de la substància patró a concentra-
cions conegudes i unes dilucions teòricament idèntiques de la subs-
tància problema.

En el mètode turbidimètric, es preparen unes sèries de tubs amb un 
medi de cultiu en què s’ha sembrat el microbi. Cada una de les di-
lucions de la substància patró s’afegeix a un nombre determinat de 
tubs i es fa el mateix amb l’antibiòtic problema. El creixement dels 
microorganismes es manifesta per la presència de terbolesa. Transco-
rregudes unes 24 hores, amb l’ajut d’un espectrofotòmetre, es llegeix 
la terbolesa de cada un dels tubs. El grau de terbolesa està en funció 
de la concentració d’antibiòtic present: com més concentració, menys 
creixement, i per tant menys terbolesa.
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L’altre mètode que s’utilitza és el de difusió en agar. Es prepara un 
medi de cultiu amb agar al qual s’ha afegit prèviament el microor-
ganisme. Al principi es repartia entre cinquanta en plaques de Petri. 
Un cop el medi s’ha solidificat, es poden col·locar sobre l’agar uns 
cilindres metàl·lics esterilitzats (Figura 6) o fer uns forats amb un 
perforador. Dins de cada un dels cilindres o dels forats, s’hi diposita 
una quantitat de cada una de les dilucions d’antibiòtics patró i pro-
blema que s’hagin preparat. L’antibiòtic es difon per l’agar i després 
d’incubar les plaques durant 24 hores o més, s’observa que al voltant 
dels cilindres o dels forats hi ha una corona circular, sense creixement, 
que es coneix com zona d’inhibició o de difusió de l’antibiòtic. Els 
diàmetres d’aquestes zones es mesuraven amb un regle graduat i així 
s’obtenien dades numèriques que s’empraven per calcular l’activitat 
del problema comparada amb la del patró. En aquest cas, com més 
elevada és la concentració de l’antibiòtic, més gran és el diàmetre de 
la zona d’inhibició.

L’activitat de la mostra problema respecte de la del patró, es calcu-
lava pel mètode de la corba patró, i amb la resposta que se n’obtenia 
a diferents concentracions de patró es construïa una corba en què 
s’intercalaven les respostes obtingudes pel problema i les concentra-
cions teòriques preparades.

Figura 6. Valoració d’antibiòtics amb cilindres.
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La suspensió de microbis es preparava sembrant el microbi d’assaig 
en un flascó de Roux (Figura 7), es recollia el creixement amb solució 
fisiològica i es determinava la concentració de microbi per lectura de 
la terbolesa en espectrofotòmetre o per comparació visual amb els 
tubs d’una escala de Mc Farland. Aquesta escala de deu tubs es fa 
servir per poder fer suspensions bacterianes ajustades a un patró sense 
necessitat de tenir un espectrofotòmetre. Es basa en la capacitat de 
precipitació del clorur de bari en presència d’àcid sulfúric. Cada un 
dels tubs té una concentració diferent de clorur de bari i de sulfúric, la 
qual cosa fa que cada tub tingui una terbolesa diferent. Quan es fa una 
suspensió d’un microbi, que ha de tenir una concentració determi-
nada, s’ajusta la terbolesa a un tub, per exemple, la terbolesa del tub 
número 5 equival a la terbolesa d’una suspensió d’1,5* 109 microbis 
per mil·lilitre. 

Figura 7. Sembra de microbis en flascó de Roux.

Cap als anys noranta, la valoració amb plaques i càlcul dels resultats 
pel mètode de la corba patró, com que utilitzava tantes plaques, presen-
tava problemes de variabilitat entre elles, per la qual cosa es feia difícil 
que complís amb els criteris d’acceptació. Va ser per aquest motiu que 
moltes empreses van passar a fer les valoracions pel mètode de la placa 
quadrada (Figura 8), en què, en una sola placa, es comparen dues o tres 
concentracions del patró amb dues o tres concentracions teòriques de 
problema. Un cop mesurats els diàmetres de les zones d’inhibició, es 
fan el càlculs per determinar l’activitat del problema respecte del patró 
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igual que en el mètode de la corba patró, però en aquest cas es calcula 
també estadísticament la validesa de l’assaig.

Les valoracions, actualment, encara es fan de la mateixa manera; no-
més hi ha hagut un parell de canvis importants. Un es la gestió actual 
que es fa amb els microbis i l’altre és que la lectura es fa amb peu de 
rei i la captura de dades entra directament a un sistema informàtic per 
poder fer els càlculs.

Figura 8. Valoració d’antibiòtics pel mètode de la placa quadrada.

A mesura que es van anar introduint antibiòtics al mercat, també va 
anar augmentant el nombre de valoracions biològiques. Amb els anys 
i la posada a punt de mètodes químics, sobre tot per HPLC, que són 
més precisos, se n’han deixat de fer moltes, i per això ara es fan va-
loracions microbiològiques principalment dels antibiòtics constituïts 
per fraccions, per tal de veure quina és l’activitat conjunta de les frac-
cions enfront d’un microbi. Això es fa, per exemple, amb polimixina 
o amb neomicina. 

Els mètodes de valoració d’antibiòtics es van haver de validar tots 
quan van entrar en vigor les Normes de Correcta Fabricació, aplicant 
els mateixos paràmetres que es feien servir per al control químic: se-
lectivitat, linealitat, precisió (repetitivitat i reproducibilitat), exactitud 
i limit de detecció.
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3.7. Evolució de la identificació i gestió dels microorganismes

Quan s’aïlla algun microbi procedent de qualsevol control, s’ha 
d’identificar. Primer s’havia de fer un aïllament de colònies (Figura 
9), una tinció del microbi i observar al microscopi la morfologia que 
tenia. Normalment es feia una tinció de Gram, que ajuda a diferenciar 
els microbis en dos grans grups. Un cop diferenciat, s’havien de pre-
parar plaques amb medis de cultius selectius per anar descartant pos-
sibles microbis fins a saber el gènere de l’espècimen aïllat. Es trigava 
més d’una setmana a efectuar una identificació.

Figura 9. Aïllament de colònies microbianes.

Als anys setanta, els microbis només es diferenciaven per la tinció 
de Gram, s’obervava al microscopi i com a resultat es donava sen-
zillament Gram positiu o Gram negatiu. Cap a mitjan dècada dels 
vuitanta, les identificacions es van anar incrementant amb microbis 
que s’aïllaven de zones asèptiques o de l’aigua, però es continuava 
fent només les tincions de Gram i l’observació al microscopi. Van 
començar a sortir tècniques d’identificació ràpides, primer unes tires 
o galeries amb una mena de pous que contenien diferents proves bio-
químiques, a les quals s’anava posant una quantitat de la suspensió 
de microbi a identificar, i al cap de 24 o 48 hores es comparava la tira 
amb uns patrons i s’obtenia un número que s’havia de consultar en 
unes taules per saber quin microbi podia ser. Actualment, el número 
es consulta a la web.
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Aquestes tècniques van evolucionar cap a identificacions més preci-
ses, però amb la mateixa base. Van sortir diversos aparells més auto-
matitzats (per exemple el sistema Vitek), que permetien identificar 
diversos microorganismes al mateix temps; s’havien d’inocular unes 
plaques que contenien les diverses proves bioquímiques, cada una 
amb un microbi, i posar-les a l’aparell; allà s’incubaven i l’endemà ja 
sortien impreses les identificacions, indicant el tant per cent de proba-
bilitat que fos un determinat gènere i espècie. Amb aquestes tècniques 
es poden identificar microbis, diferenciar els patògens dels banals i, 
amb els resultats, fer mapes de contaminació microbiana de zones 
asèptiques, entre altres coses.

La gestió dels microbis també ha variat. Quan es van començar a 
fer valoracions, els microbis es passaven entre laboratoris i a par-
tir d’aquí es feien sembres i ressembres segons les necessitats; si el 
microbi es moria o mutava, es demanava a algun company d’altres 
empreses o a la facultat si en podien proporcionar més. Si ningú dels 
coneguts no en tenia, es comprava a Amèrica, a l’ATCC (American 
Tipe Culture Collection). Cap als noranta, a València, es va crear 
la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), que comprava els 
microbis a Amèrica, els ressembrava i aprovisionava els laboratoris 
quan en necessitaven. 

A part dels microbis utilitzats per valorar antibiòtics, se’n van haver 
de demanar quan es van implementar les NCF per fer assajos de fer-
tilitat, de validacions de grau de contaminació o eficàcia de conser-
vants. Cap al final dels noranta, es parlava de les mutacions que po-
dien patir els microbis amb tanta sembra i ressembra sense control i es 
va plantejar un sistema de control de ressembres. Avui dia, el sistema 
permet només un número determinat de ressembres, per la qual cosa, 
quan es rep un microorganisme tipificat, es fa una primera sembra, es 
recull el creixement i es reparteix en un número determinat de tubs 
que es congelen, i quan s’ha d’utilitzar un microbi es descongela un 
dels tubs. D’aquesta manera es pot fer un seguiment documental de la 
procedència de cada microorganisme que s’utilitza.
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3.8. Biomassa/Bioburden

Aquest control, que abans es feia sense continuïtat ni obligatorietat, 
és ara un requeriment obligatori segons l’Annex 1 d’estèrils de les 
GMPs europees. 

Quan es diu que un sistema esterilitza, s’ha de demostrar què és el que 
esterilitza. Si un producte estigués molt contaminat, amb el sistema 
esterilitzador que s’apliqués, potser no es moririen tots els microbis. 
Per això s’ha de comprovar la capacitat esterilitzadora del sistema, 
cosa que es fa enfrontant l’esterilitzador a una determinada concen-
tració de microbis, per exemple 1010 microbis/ml i demostrant que 
després de complir el cicle els ha matat o els ha eliminat tots.

Sempre que es vol assegurar que un producte s’ha esterilitzat correc-
tament s’ha de poder demostrar que la càrrega bacteriana abans de 
l’esterilització era dins dels límits de capacitat d’esterilització del 
mètode aplicat.

3.9. Grau de contaminació

Hi ha medicaments que per la seva via d’administració no cal que 
siguin estèrils, cosa que no vol dir que no s’hagi de comprovar que 
els nivells de contaminació presents no sobrepassin els límits del que 
seria acceptable en l’entorn de les bones pràctiques de fabricació. 
Aquest assaig consisteix a determinar que la quantitat de gèrmens 
presents en un medicament no estèril no sobrepassi uns determinats 
límits, i a verificar que uns determinats microbis indicadors de pato-
genicitat no hi són presents. 

Al 1970, la USP XVIII descrivia la manera com s’havia de fer l’anàlisi 
de matèries primeres per conèixer el nombre total de microbis que 
contenen i per detectar la presència de microbis no desitjables. A Eu-
ropa, la Farmacopea Britànica de 1980 n’explicava el mètode, però 
indicava que no era obligatori. A la segona edició de la Farmaco-
pea Europea, de l’any 1983, aquesta anàlisi va ser inclosa de manera 
obligatòria, però al nostre país en aquella època encara no s’havia de 
seguir obligatòriament aquesta farmacopea. De totes maneres, molts 



48

laboratoris ja van anar posant a punt el mètode. Els mètodes de far-
macopea podien ser de recompte en placa d’agar o el mètode dels tubs 
múltiples, que es feia amb medi líquid.

Quan encara no era obligatori, es determinava el grau de contaminació 
en algunes matèries primeres com deia la USP, i en producte acabat 
s’analitzava un lot de cada cinc. L’anàlisi consistia en un comptatge 
total amb un gram de producte. Quan ja se sabia que s’hauria de se-
guir la Farmacopea Europea, es va haver d’adaptar el mètode, fer un 
recompte total de microorganismes i buscar determinats microorga-
nismes indicadors de contaminació. A més, s’havien de fer fertilitats 
dels medis de cultiu abans d’utilitzar-los, i calia validar els mètodes 
de recuperació dels microorganismes demostrant que, en cas que hi 
fossin, es detectaven qualitativament i quantitativa. Els productes que 
portaven conservants s’havien d’avaluar seguint mètodes alternatius, 
com ara el de filtració, per eliminar les restes d’antimicrobià que po-
dien interferir en el resultat. Al final, aquest control es va acabar fent 
en tots els lots de producte acabat, ja que es va considerar un requeri-
ment necessari per alliberar el lot.

3.10. Evolució en els controls de les zones asèptiques de producció

L’ordre 12/08/63, que desenvolupava el Decret 2464/1963, deia que 
en l’àrea de fabricació d’un laboratori farmacèutic hi havia d’haver un 
departament d’elaboració i envasament i, dins del primer, un departa-
ment d’injectables amb una sala per a la preparació de solucions i una 
sala per a l’emplenament, el tancament de recipients, l’esterilització 
física, la comprovació de l’emplenament, el tancament i la neteja ex-
terior. La zona asèptica havia de tenir com a mínim una avantcam-
bra per fer el canvi de vestuari del personal i un recinte estèril per 
a l’elaboració i envasament asèptic, ambdós provistos de làmpades 
germicides. Les comunicacions de la zona estèril amb l’exterior i 
l’aprovisionament del material i productes s’hauria de fer mitjançant 
dispositius adients, per evitar la contaminació ambiental. També deia: 
“Si se fabrican preparados que hayan de dispensarse estériles, la sec-
ción de control deberá contar con una dependencia en que se realicen 
este tipo de comprobaciones, y , en su caso, el control de la esteriliza-
ción ambiental de la zona aséptica”.
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Dels productes que han de ser estèrils, alguns es poden esterilitzar en el 
seu contenidor final i altres no; en aquest cas, s’han d’esterilitzar tots els 
components per separat i omplir de producte el recipient en condicions 
asèptiques. Amb els que es poden esterilitzar en el contenidor final, 
també s’han de prendre precaucions, perquè ja s’ha dit que l’eficàcia 
d’una esterilització depèn de la càrrega bacteriana present en la mostra. 
Un envasament en condicions asèptiques requereix unes instal·lacions 
molt ben definides i controlades i tenir un personal molt ben entrenat 
i amb hàbits de treball correctes, que permeti mantenir les condicions 
asèptiques. 

Les primeres zones d’envasament eren habitacions separades dins la 
mateixa àrea de producció, però aviat es va veure que amb allò no 
n’hi havia prou. Calia que fossin sales dissenyades expressament per 
ser àrees netes. A mitjan dècada dels seixanta, es van construir unes 
sales tancades, amb una entrada per un vestuari on els operaris es 
dutxaven i vestien amb roba neta i esterilitzada; era com una bata 
que es posaven sobre l’uniforme de l’empresa i una gorra amb visera 
per tapar-se els cabells (Figura 10). Hi havia una altra entrada per 
als materials i els productes que s’havien d’envasar, que ja s’havien 
esterilitzat prèviament, i la sala d’envasament, on hi havia la màquina 
envasadora. Les parets eren d’obra, enguixades i pintades amb prepa-
racions especials, els angles eren tots de mitja canya per facilitar la 
neteja. Al sostre de la sala d’envasament hi havia uns llums UV que 
estaven encesos sempre. Les persones anaven amb ulleres fosques 
per no cremar-se la vista amb la radiació UV. Si el que s’envasava era 
pols, hi havia un extractor. En aquestes sales, el personal de control 
biològic entrava i posava plaques d’exposició en diferents punts un 
cop cada setmana. Les plaques es deixaven obertes durant deu minuts 
i es tornaven al departament per deixar-les incubar durant tres dies. 
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Figura 10. Operàries treballant a una zona asèptica 1963.

En el següent model de zones asèptiques, les parets eren d’acer inoxi-
dable. Tenia filtres absoluts al sostre, col·locats a certa distància l’un 
de l’altre, i làmpades ultraviolades. Es posaven plaques de Petri amb 
medi de cultiu per controlar els ambients en diferents punts, en un lloc 
preestablert a la vora del punt d’emplenament, es destapava la placa, 
es deixava durant deu minuts i després es portava a incubar. Per posar 
aquesta placa (una per sala), havia d’entrar a la zona una persona de 
control biològic, que també s’havia de dutxar i posar-se roba neta 
igual que el personal de producció. També es feien controls de les 
superfícies amb plaques de contacte o tampons.

La tercera fase van ser unes sales que tenien més filtres al sostre, 
però per entrar en aquesta àrea, a més del vestidor, i havia un SAS 
amb un sistema bufador per sota del qual havia de passar el personal, 
que havia de venir dutxat de casa. En aquestes sales també hi havia 
d’entrar una persona de control biològic a posar i treure les plaques 
estàtiques; es feia un control dinàmic per aspiració de l’aire ambien-
tal amb un aparell en què hi havia col·locada una tira de plàstic amb 
medi del cultiu on impactaven els microbis aspirats; també es contro-
laven els guants que portava el personal i les superfícies. Les sales 
estaven pressuritzades amb pressions escalades segons la feina que 
es feia a cada sala. El personal es posava un vestit de dues peces es-
terilitzat per òxid d’etilè o per autoclau. Aquestes sales es fumigaven 
setmanalment per “netejar-les de microbis”. En un principi, per ava-
luar l’eficàcia de la fumigació, es posaven plaques amb microbis per 
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comprovar que es morien, però això es va deixar de fer per considerar 
que entrar microbis en una zona asèptica no era correcte.

La quarta fase van ser unes sales que tenien filtres absoluts al sostre 
i en què les màquines d’emplenament estaven situades sota cabi-
nes de flux laminat vertical. En aquestes sales, hi havia cortines a 
l’entrada de persones i la màquina tenia unes mampares per evitar 
el contacte dels treballadors amb el producte que s’envasava. Ja se 
sabia: les persones són les que més contaminació aporten a les zo-
nes asèptiques i s’havien d’entrenar en la forma de comportar-se en 
aquestes àrees; per això els operaris van haver d’aprendre a vestir-
se amb vestits sencers, esterilitzats per autoclau, amb gorra sencera 
que tapava la cara i només deixava oberta la zona dels ulls, que es 
tapaven amb unes ulleres; bellugar-se amb moviments lents, parlar 
poc, desinfectar-se les mans sovint o cada vegada que es tocava al-
guna cosa. Per tal que en aquestes sales només hi hagués el personal 
necessari, els operaris de producció van ser entrenats perquè fessin 
els controls ells mateixos i es controlessin també els guants. Les 
plaques es col·locaven durant quatre hores, és a dir, en una jornada 
es posaven dos grups de plaques estàtiques; també es feia l’aspiració 
d’aire, ara amb un aparell que contenia una placa de Rodac. En zo-
nes grans, la rotació del personal era més alta i convenia que els de 
control biològic només hi entressin quan calia i solament l’estona 
necessària. Es controlaven guants, vestits, ambients i superfícies. 
Quan es dissenyava de nou una d’aquestes instal·lacions o quan hi 
havia algun canvi, s’havien de fer proves de fum per veure si la 
laminaritat del flux d’aire era correcte, la qual cosa podia augmen-
tar la probabilitat que qualsevol microbi que hagués pogut entrar a 
la sala anés a parar dins del producte quan s’estigués en règim de 
producció. Amb aquestes proves també es determinava on eren els 
punts pitjors per col·locar-hi les plaques d’exposició.

Ja en l’última etapa, es van posar filtres Hepa a tot el sostre d’una 
habitació, de manera que tota la sala era un flux laminat vertical. Així, 
les antigues cortines dels fluxos es podien treure perquè les parets de 
la sala ja feien aquesta funció. S’havien de fer controls de fum i de 
presència de partícules per demostrar que les plaques es col·locaven 
en els punts pitjors.
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Amb les normes, es van incrementar els controls; la filosofia era te-
nir una visió global de tots els controls que s’havien efectuat durant 
l’envasament asèptic d’un lot abans de treure’l al mercat. En aquest 
context, el control estadístic d’esterilitat ja no era determinant, sinó 
un dels elements necessaris per alliberar-lo.

3.11. Eficàcia dels conservants

La USP XVII de 1970 havia publicat noves determinacions biològiques 
per a productes, malgrat que encara es va trigar bastant de temps a im-
plementar-les. Una d’aquestes determinacions era l’assaig d’eficàcia de 
conservants. Aquesta prova es fa en els productes en fase de desenvolu-
pament, a l’inici i al final del període de caducitat. Experimentalment, 
no era una validació complicada, però s’havia demostrar sobre diversos 
microorganismes, cosa que ho feia bastant laboriós. 

Als anys setanta no es feia, però quan es van haver d’implementar 
les GMPs europees es va haver d’organitzar la prova inicial amb tots 
els productes comercialitzats que portessin conservants. Les compan-
yies que fabricaven moltes especialitats van haver de preparar plans 
d’implementació i anar fent de manera gradual. Com que se sabia que 
era un nou requeriment, tots els auditors que venien d’altres empreses 
o de Sanitat demanaven aquest assaig, i llavors s’havia d’ensenyar 
tots els plans d’implementació per poder demostrar que, si no estava 
fet en el producte que demanaven, era perquè encara no li havia tocat 
el torn. Era la manera d’evitar una desviació en l’auditoria.

3.12. Control de portadors

Aquest control era propi de les empreses de càtering i restauració. 
Es va començar a fer cap a l’any 1973 per demostrar que el personal 
que accedia a les zones asèptiques no era portador de bacteris nocius 
que poguessin contaminar els productes. Recordem que en aquella 
època el personal que treballava a les zones asèptiques anava a cara 
descoberta, encara que portessin els cabells tapats i tapaboques. Es 
buscava la presència d’Staphylococcus aureus al nas i al coll i les 
mans. El que es feia era fregar amb un tampó l’interior del nas i el 
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coll i sembrar una placa d’agar específica per aquest microbi; per a 
les mans, es feia posar els dits en una placa de Petri amb medi de 
cultiu. Si hi havia creixement, aquella persona era enviada al met-
ge perquè li donés un tractament específic (normalment amb algun 
antisèptic bucal o sabó germicida durant uns dies) i era separada de 
la zona asèptica fins que donava negatiu. Aquesta prova es va con-
tinuar fent amb una periodicitat anual ben bé fins als anys noranta, 
en què es va fer discontínua perquè ja s’havien establert els sistemes 
de revisions mèdiques d’empresa i, en especial, a les persones que 
entren en la zona asèptica. 

3.13. Control de pirògens/endotoxines

Els pirògens són substàncies que provoquen una elevació de la tem-
peratura corporal després de la injecció d’una substància que en con-
tingui. Encara que diversos investigadors havien usat conills, entre 
altres animals, per a la detecció de pirògens, els primers que van idear 
l’assaig que s’aplica gairebé a tot el món i que ha estat la base de les 
proves de pirògens de la majoria de les farmacopees van ser Seibert i 
Mendel. Aquests assajos detectaven els pirògens mitjançant la mesura 
de l’increment de la temperatura rectal després de la injecció intrave-
nosa en conills (Figura 11). Ells recomanaven prendre la temperatura 
cada hora i mostraven que no s’alterava el resultat si es posava un 
termòmetre cada hora al recte del conill. 

Figura 11. Punxant la vena de l’orella del conill per a la prova de pirògens.
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El 1942, la Farmacopea dels Estats Units va exigir per primera vega-
da l’assaig de pirògens a l’aigua per a injectables. L’assaig, inicial-
ment, es feia amb tres conills, i si algun d’ells mostrava un increment 
de temperatura igual o superior a 0,6 ºC respecte de la seva tempe-
ratura basal, es repetia la prova amb cinc conills més i l’assaig es 
considerava no satisfactori si dos d’aquests cinc conills mostraven un 
augment de temperatura superior a 0,6 ºC. A Europa, aquest assaig es 
va presentar per primera vegada el 1948 a la Farmacopea Britànica, 
que, a diferència de l’americana, va incloure la manera de fer-ho com 
un apartat més de les proves a realitzar dins la monografia de l’aigua 
per a injectables. S’exigia que els conills pesessin més d’1,5 kg i que 
la temperatura rectal es prengués en continu des d’una hora abans fins 
a les tres hores posteriors a la injecció, o almenys dues vegades du-
rant els noranta minuts abans d’injectar i a intervals de quaranta-cinc 
minuts després de la injecció. La temperatura mitjana dels tres conills 
no havia de ser superior a 0,6 ºC. 

A l’addenda de 1955 de la British Pharmacopoeia, es mostrava un 
canvi substancial en la forma d’interpretar dels resultats de l’assaig 
i establir-ne les repeticions. Es basava en un mètode seqüencial: pri-
merament, l’assaig s’efectuava amb tres conills; la mostra complia si 
la suma de respostes estava per sota d’uns determinats valors i fallava 
si era superior a un altre valor. Si la suma de respostes estava entre 
aquests dos valors, el test es repetia amb un altre grup de tres conills. 
Quan el resultat queia dins l’interval de valors establert per al primer 
grup, es repetia amb tres més, fins a un total de dotze conills. La mos-
tra passava l’assaig si la suma de les dotze respostes estava per sota 
del valor preestablert i fallava si estava per sobre.

L’assaig descrit a la Farmacopea Espanyola de 1954 es feia amb co-
nills, igual que a la Farmacopea dels Estats Units de 1942, i amb els 
mateixos criteris d’acceptació. L’única diferència era que la farmaco-
pea americana demanava fer la prova només a l’aigua que s’utilitzava 
per fer els injectables, i l’Espanyola ho requeria del producte acabat.

Cap els anys setanta i vuitanta, els conills eren en gàbies exteriors, als 
patis de l’empresa, o en unes sales, els estabularis interiors, on els co-
nills estaven més ben aconduïts. Actualment es troben en zones amb 
condicions climàtiques controlades. 
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La primera edició de la Farmacopea Europea va adoptar el criteri se-
qüencial d’interpretació de resultats de la British Pharmacopoeia de 
1955, el qual es manté en l’edició 8.0, en els casos en què es justifiqui 
que l’assaig de pirògens ha fer-se en conills.

Estudis realitzats durant anys sobre aquest efecte pirètic van demos-
trar que en la majoria dels casos es devia a la presència d’endotoxines 
bacterianes. Les endotoxines bacterianes estan formades per poli-
sacàrids, lípids i proteïnes. Després de molts estudis i experiments, 
cap allà els anys setanta es va aïllar un extracte aquós dels amebòcits 
d’un cranc anomenat Limulus poliphemus, que coagulava en presèn-
cia de petites quantitats d’endotoxines i amb el qual es va elaborar 
un reactiu conegut com Limulus Amebocite Lisate (LAL). A partir 
d’aquí, es van fer més estudis i, fent l’assaig de productes contaminats 
utilitzant el reactiu de LAL, es va poder demostrar que aquest reactiu 
era molt més sensible per a la detecció d’endotoxines bacterianes que 
el mètode clàssic de pirògens en conills. 

En l’edició de juliol de 1980 de la USP, es va publicar que era preferi-
ble fer aquesta prova d’endotoxines bacterianes que no la clàssica de 
pirògens en conills, perquè era més ràpida i fiable i no depenia de la 
variabilitat dels animals. A la Farmacopea Europea no es va publicar 
fins a 1997. Durant aquests anys, l’administració espanyola exigia la 
prova de pirògens en conills a l’injectable acabat en tots els lots de 
producte acabat, amb el benentès que, si el producte final era correcte, 
l’aigua utilitzada també ho havia de ser. La prova de LAL és més rà-
pida sobretot per determinar l’absència d’endotoxines bacterianes en 
aigua destil·lada. Això no obstant, l’administració espanyola no la va 
acceptar fins que no es va publicar a la Farmacopea Europea. 

Actualment, la majoria de les monografies per a injectables de les 
principals farmacopees exigeixen l’assaig del LAL en lloc del de 
pirògens en l’aigua per a injectables i en producte acabat. Tot i això, 
hi ha determinats productes que interaccionen amb el reactiu LAL; 
en aquests casos, s’han de continuar determinant els pirògens amb la 
prova en conills. 
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3.14. Toxicitat anormal

Per als antibiòtics descrits a la Farmacopea Espanyola de 1954, 
s’exigia un assaig de toxicitat anormal, que es feia per punció in-
travenosa en cinc ratolins i comprovant si encara eren vius al cap 
de 48 hores. Per la clortetraciclina i l’estreptomicina s’havia de fer 
igual que per a la penicil·lina canviant la concentració a injectar. Els 
sèrums també havien de passar aquesta prova, però en aquest cas es 
punxava subcutàniament els ratolins, o intraperitonealment els conills 
porquins (Figures 12 i 13).

    

Figures 12 i 13. Assaig de toxicitat per administració intraperitoneal i via oral.

El 1973, al títol 21 del Code of Federal Regulations (CFR) de la Food 
and Drugs Administration (FDA) dels EUA, es requeria aquest as-
saig per a tots els antibiòtics presents en aquell temps, un total de 
noranta-tres. També es feia amb cinc ratolins, però segons l’antibiòtic 
es punxava la vena de la cua, intraperitonealment o s’administrava 
per via oral. L’observació de la mortalitat es feia a les 24 i 48 hores; 
no s’havia de morir cap ratolí. Si algun es moria, s’havia de repetir 
amb cinc ratolins més, i el producte s’acceptava com a bo si els morts 
al cap de 48 hores no superaven el 10 % dels ratolins punxats. Ac-
tualment, la Farmacopea Europea inclou aquest assaig només per a 
determinats productes i per als sèrums i vacunes d’ús humà, no mas-
sivament en tots els injectables com es feia antigament.

3.15. Presència de substàncies depressores: histaminoides

Per determinar l’absència d’activitat histamínica, la Farmacopea 
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Espanyola de 1954 donava un mètode per a la clorotetraciclina i 
l’estreptomicina que consistia a agafar una porció d’uns 2,5 cm d’ili 
de cobai o conill porquí, submergir-la en un bany en una solució a 36 
ºC, lligar un dels extrems al fons del bany i l’altre a una palanca regis-
tradora que ajudava a fer un gràfic en un quimògraf rudimentari. Es 
media la contracció de l’ili quan es dipositava una dosi d’histamina 
al vas, es rentava i s’assajava el producte i es comparava la resposta 
veient si la contracció era igual a la que donava la histamina patró o 
inferior. Si la fracció d’ili que s’havia agafat no responia bé, es des-
cartava i se n’agafava un altre.

En altres farmacopees, aquest assaig es feia en gats. S’havia 
d’anestesiar un gat que fes més de 2,5 kg, se li feia una traqueoto-
mia, s’aïllava l’artèria caròtide i s’hi posava una cànula conectada a 
un manòmetre per a poder registrar la pressió sanguínia en un qui-
mògraf; per altra banda, es connectava una cànula a la vena femoral 
per poder administrar les diverses injeccions d’histamina patró i de 
problema. Curiosament, la Farmacopea Europea actual és eclèctica i 
descriu l’assaig per a substàncies depressores amb gat i el de detecció 
de presència d’histamina amb ili de conill porquí.

4. Època actual

Com ja s’ha dit a l’apartat 3.1.3, al final del segle XX, el sector farma-
cèutic ja albirava el canvi cap a les GMPs del segle XXI, per tal com 
les GMPs clàssiques cada vegada responien menys a les expectatives 
de la indústria i de l’administració. Les bases de les GMPs del segle 
XXI són l’aplicació d’un sistema de garantia de qualitat que inclou 
tot el cicle de vida del medicament, des que es dissenya fins que la 
seva producció esdevé discontínua i es retira del mercat (ICH Q10); 
l’aplicació sistemàtica de l’anàlisi de riscos (ICH Q9); la gestió per 
processos; la gestió i transmissió del coneixement; la presa de deci-
sions basada en la experimentació i l’evidència científica per sobre 
de l’empirisme o experiència, i l’aplicació de l’espai de disseny al 
desenvolupament de nous productes (ICH Q8). Aquestes tasques es 
realitzen amb equips multidisciplinaris en què els departaments de 
control biològic aporten els seus coneixements.
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En el moment actual, els productes que es poden esterilitzar en el con-
tenidor final poden alliberar-se comprovant que el cicle d’esterilització 
validat ha estat correcte, i, per tant, ja no cal fer control d’esterilitat.

Comentarem la situació actual en relació al control d’esterilitat i a la 
validació de l’ emplenament asèptic, ja que són dos punts crítics per 
alliberar un producte envasat asèpticament.

Control d’esterilitat. La tècnica és la mateixa que la dels anys no-
ranta, però els requeriments sobre l’entorn, mostreig, hàbits de tre-
ball, investigació de controls positius i interpretació de resultats han 
canviat. Les mostres sobre les quals es fa el control han de ser unitats 
que representin totes les envasades en el lot, inici, meitat i final, i les 
primeres després d’una aturada o un incident d’envasament. De cada 
unitat, se n’agafa un volum establert per la farmacopea.

El control d’esterilitat s’efectua en una zona asèptica, que té les ma-
teixes exigències microbiològiques que les sales d’envasat asèptic. 
Durant el control, es fan avaluacions microbiològiques ambientals, 
de partícules no viables i del personal. Tal com dèiem quan es van co-
mençar a fer els controls als anys cinquanta, la tècnica s’ha perfeccio-
nat, però es continuen sembrant els mateixos medis de cultiu. El siste-
ma de filtració tancat evita molts falsos positius. El temps d’incubació 
és de catorze dies a temperatura controlada dins d’estufes qualificades 
i dedicades. Les mostres s’inspeccionen cada dia per veure si hi ha 
terbolesa, la qual cosa significaria que pot haver-hi creixement mi-
crobià. S’examinen tots els diluents que es fan servir en el control. 
L’avaluació de fertilitat dels medis de cultiu es fa prèviament. En al-
gunes empreses, s’està fent el control dins d’aïlladors, amb tecnologia 
moderna i aire filtrat, que tenen sistemes d’esterilització automatit-
zat, validats. Com en les cabines que es feien servir als anys seixan-
ta, es treballa amb maniguets, amb la diferència que tot el material 
s’introdueix per sistemes esterilitzants amb doble porta.

L’absència de terbolesa indica que les unitats sobre les quals s’ha re-
alitzat l’assaig no contenien microorganismes viables, amb la qual 
cosa, si la resta de controls efectuats a la sala durant l’envasament 
són correctes, es pot alliberar el producte amb garanties que és estè-
ril. La presència de terbolesa indica que hi ha creixement microbià 
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i cal efectuar una investigació, que consistirà a seguir els diversos 
elements del procés per trobar on s’ha originat la fallada. Sempre es 
comença per descartar que sigui un fals positiu del control biològic 
(de la instal·lació on s’ha fet l’assaig); s’ha de comprovar que la sala 
o l’aïllador on s’ha fet l’examen tingui els controls de partícules co-
rrectes, estigui dins del període de validació, i que els controls interns 
que s’han fet durant l’assaig, dels medis de cultiu, els diluents, els 
desinfectants, siguin correctes. S’ha de revisar que els resultats ob-
tinguts amb les plaques d’exposició, dels guants, els vestits i d’aire 
dinàmic, siguin correctes; s’ha de verificar que els autoclaus o els sis-
temes d’entrada de materials i mostres i la desinfecció exterior de les 
mostres i la càrrega bacteriana abans d’esterilitzar siguin correctes. 
Un cop s’ha descartat que sigui un fals positiu del control biològic, 
es passa a investigar el procés de producció revisant tota la documen-
tació generada en cada una de les etapes del procés. Aquesta investi-
gació, la sol fer un equip format per persones de garantia de qualitat, 
control biològic i producció, entre d’altres.

El segon punt és la validació del procés d’emplenament asèptic, o 
media fills. Com s’ha dit en l’apartat 3.1.3, un media fill consisteix a 
omplir unitats amb medi de cultiu i deixar-les incubar per a demostrar 
que són estèrils. Els límits actuals són mes estrictes que abans. Ex-
plicarem el procés i els seus requeriments segons l’Annex núm. 1 de 
fabricació de medicaments estèrils de les GMPs europees.
 
S’ha de simular un procés normal de fabricació, però, en lloc d’omplir 
amb el medicament, s’omple amb medi de cultiu per tal de veure si 
durant aquesta fase hi ha alguna operació errònia que faci que el pro-
ducte final surti contaminat. Habitualment, es fan dos media fills a 
l’any per a cada línia de envasat. En aquesta prova, hi intervé el perso-
nal encarregat de l’emplenament asèptic. Qualsevol persona que es-
tigui omplint producte ha d’haver participat en aquest tipus de prova 
perquè es pugui considerar qualificada. Se simulen les intervencions 
que es fan normalment i es fa una reconciliació d’unitats igual que en 
un procés normal, tenint en compte que el nombre d’unitats que es 
refusin en una prova d’aquestes ha de ser similar a les que es retiren 
d’un procés de rutina. El paper dels departaments de control biològic 
en aquest procés consisteix a avaluar les proves que s’han fet durant 
el procés, demostrar que el medi de cultiu és apte per al creixement 
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dels microbis i fer una lectura de cada una de les unitats que s’han 
omplert per tal d’observar la presència de creixement en qualsevol 
d’elles. Els resultats han de complir amb els següents requeriments. 
Si s’omplen menys de 5.000 unitats, no n’hi pot haver cap de con-
taminada. Quan se’n omplen entre 5.000 i 10.000, si es troba una 
unitat contaminada, se n’ha d’investigar la procedència i pot motivar 
la repetició de l’assaig; si se’n troben dues, se n’ha d’esbrinar la pro-
cedència i revalidar el procés. Això vol dir textualment que quan es fa 
la lectura d’un media fill s’està pendent del resultat, ja que un resultat 
negatiu no només representa parar la línia asèptica corresponent sinó 
que fins pot representar la suspensió de la comercialització o la retira-
da del mercat de tots els lots fabricats en aquesta línia des de l’últim 
media fill conforme. Els departaments de control biològic participen 
activament en l’equip d’investigació dels media fills.

Un departament de control biològic actual també dóna suport a di-
verses àrees de la companyia, com seria la incubació d’indicadors 
de validacions i l’entrenament del personal de zones asèptiques, i 
col·labora en totes les investigacions relacionades amb contamina-
cions microbianes en general. 

5. Futur: Robòtica, microbiologia ràpida, biotecnologia

Per finalitzar, comentarem algunes tendències que s’aniran imposant 
en un futur immediat.

-  Per a identificar microorganismes, s’utilitzaran tècniques de mi-
crobiologia ràpida basades en espectrometria de masses, que en 
pocs minuts poden donar els resultats a nivell d’espècie amb una 
gran fiabilitat i fer una identificació del genotip, que consisteix 
en la detecció de seqüències específiques d’espècie en els àcids 
nucleics del microorganisme, ADN o RNA.

-  Per a fer recomptes de microorganismes, hi haurà les tècniques 
de citometria de flux, en les quals la suspensió de cèl·lules es 
fa passar a través d’un orifici de manera que surten d’una en una 
formant part d’un corrent continu. Sobre aquest corrent es fa inci-
dir un feix de llum làser que es reflecteix i es dispersa, i dona uns 
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paràmetres que s’analitzen per determinar el número de microor-
ganismes presents en la suspensió.

-  Robòtica i automatització. Permetran cada vegada més treballar 
a la secció de producció i als laboratoris sense la intervenció de les 
persones; atès que són les persones les causants de la major part 
d’incidents de contaminació en àrees asèptiques i dels casos de 
falsos positius en efectuar els controls biològics, la generalització 
de robots i aïlladors augmentarà l’eficàcia i la seguretat de les 
tasques de producció i dels assajos de control. 

-  Les noves primeres matèries i productes acabats d’origen biotec-
nològic faran que els laboratoris de control químic o biològic im-
plementin noves tècniques analítiques pròpies de la biotecnologia 
i específiques per a pèptids i proteïnes.

-  Continuarà la participació activa dels departaments de control 
biològic en l’àrea de producció i en totes les tasques de garantia 
de qualitat.

6. Conclusions

- En les primeres indústries farmacèutiques, el control biològic era 
inexistent o pràcticament testimonial. A partir dels anys seixanta, 
se separa del control químic i es converteix en un element bàsic 
per a aconseguir un control de qualitat de tipus biològic i correcte. 

-  L’arribada de les GMPs o NCF als anys vuitanta va representar 
una revolució per a la indústria farmacèutica i també per als la-
boratoris de control biològic, que es van trobar amb la necessitat 
d’implementar nous assajos, adaptar i qualificar equips, redactar 
molts procediments per escrit, formar el personal i validar les 
tècniques de treball. L’estreta col·laboració amb els companys 
d’altres laboratoris sota el paraigua fantàstic de les comissions de 
l’AEFI, en una època encara sense les facilitats d’internet per bus-
car informació científica, va permetre superar el repte amb nota. 

-  En anys posteriors han arribat les GMPs del segle XXI, basades 
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en les normatives ICH Q8, Q9 i Q10, en l’anàlisi de riscos, la 
gestió per processos, la gestió i transmissió del coneixement, la 
presa de decisions basada en l’experimentació, la millora contínua 
i la creació d’un sistema de qualitat al llarg del cicle de vida. En 
aquest nou panorama, els departaments de control biològic juguen 
cada vegada un paper més important: estan plenament involucrats 
en les tasques d’investigar les desviacions de producció, forma-
ció, validacions i garantia de qualitat.

-  En els últims cinquanta anys, algunes tècniques de control bio-
lògic han anat disminuint d’importància, com per exemple les 
valoracions microbiològiques d’antibiòtics, el control de toxicitat 
anormal i el control d’histamines.

-  Durant els últims cinquanta anys, altres tècniques han mantingut 
la seva rellevància, com els controls d’esterilitat, de grau de con-
taminació, d’aigües, pirògens i monitorització d’ambients i super-
fícies, amb una evolució constant dels procediments emprats, la 
instrumentació, els locals i instal·lacions, els límits d’acceptació i 
la formació i entrenament dels analistes.

-  En els últims vint anys s’han produït molts canvis: novetats en les 
tècniques d’identificació de microbis, tècniques de microbiologia 
ràpida, controls de Bioburden, media fills per validar emplena-
ments asèptics, etc. I també hi ha hagut canvis substancials en 
la interpretació de resultats, la investigació de desviacions i els 
requeriments microbiològics exigibles abans d’alliberar un lot al 
mercat.

-  Finalment, cal destacar les mesures actuals que s’apliquen en les 
plantes farmacèutiques de productes estèrils obtinguts per emple-
nament asèptic, que són els més crítics i presenten un altíssim 
nivell de risc, per tal que tinguin el nivell de qualitat adequat i que 
la probabilitat de fallades tècniques o errors humans sigui pràcti-
cament de zero: qualificacions de màquines i media fills (emple-
nament amb medi de cultiu) correctes, monitorització d’ambients, 
superfícies i partícules correctes durant la fabricació d’un lot, con-
trol d’esterilitat correcte, investigació de possibles desviacions o 
incidències satisfactòria.
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